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الُم َعَلى  الُة َوالسَّ َم اإلْنَساَن َماَلْم َيْعَلْم، َوالصَّ ْمُد هللا الِّذي َعلَّم باْلَقَلِم، َعلَّ اْحلَ
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني... وبعد:

 ، ابع االبتدائيِّ فِّ الرَّ مه ألبنائنا وبناتنا في الصَّ فهذا كتاُب ( اإلمالء) ُنقدِّ
َم  م القراءة والكتابة.. من خالل ما ُقدِّ الَّذين قد َقَضْوا ثالث سنوات في تعلُّ
والثَّاني، ثمَّ في  ل  ْني األوَّ فَّ للصَّ لهم في كتاب (القراءة والكتابة واألناشيد) 
فِّ  فِّ الثَّاِلث، ثمَّ في ( كتاب اإلمالء) للصَّ كتاب (القراءة واألناشيد) للصَّ
ُموا (املنظور)، ومارُسوا  الثالث، واستطاعوا أن ُيْتقُنوا اإلمالء (املنسوخ) ، وتعلَّ
ب  َغويَّة والكتابيَّة من خالل الَتدرُّ ). واكتسُبوا كثيراً من املهارات اللُّ (االختباريَّ

فِّ الثَّالث، والذي تتمثَّل مفرَداُته في : ة في الصَّ على ما درُسوه خاصَّ
▪ تدريبات ملراجعة ما سبقت دراسته من مهارات كتابية في الصفني األول والثاني.

اء املفتوحة والهاء. اء املربوطة والتَّ ▪   كتابة التَّ

مسيَّة. ▪  كتابة ( ال ) القمريَّة و ( ال ) الشَّ
▪  كتابة األسماء املوصولة.

ة مع احلركات والتَّنوين. دَّ ▪  كتابة الشَّ
▪  كتابة كلمات مختومة باأللف، أو الواو، أوالياء.

▪  كتابة أسماء اإلشارة.
▪  كتابة عبارات قصيرة تتضمن ما سبقت دراسته من مهارات إمالئيَّة.

ائعة، وذلك طبقًا ملا قررته الوزارة. ة الشَّ ▪  ُمعاجلة األخطاء اإلمالئيَّ



ة اإلمالء، وما  ة للمناهج بالوزارة ملادَّ وتقديًرا من املسؤولني في اإلدارة العامَّ
تهدف إليه من أغراض : تربويَّة، وتعليميَّة، ولغويَّة، وفنِّية - بكونها وسيلة 
ة  اتصال لها أهميَّتها في الفهم واِإلفهام ـ فقد حَرَصوا على حتديد ُمفردات مادَّ
ة  املادَّ م هذه  تعلُّ تبسيط  مبا يكفل  وتعديلها وطريقة تصحيحها...  اإلمالء 
ة  اتصال لها أهميَّتها في الفهم واِإلفهام ـ فقد حَرَصوا على حتديد ُمفردات مادَّ
ة  املادَّ م هذه  تعلُّ تبسيط  مبا يكفل  وتعديلها وطريقة تصحيحها...  اإلمالء 
ة  اتصال لها أهميَّتها في الفهم واِإلفهام ـ فقد حَرَصوا على حتديد ُمفردات مادَّ

الب والطالبات على  الطُّ املعلِّمني واملعلمات إلى ُمساعدة  وتقوميها، وتوجيه 
على  وتربيتها  اإلمالئيَّة  هم  حواسِّ بتدريب  وذلك  اإلمالئيَّة؛  األخطاء  ِب  جتنُّ

اإلجادة واإلتقان. وتلك احلواسُّ هي :
- العني : عن طريق ُمالحظة املكتوب، ودقَّة ُمحاكاته.

- األذن : عن طريق سماع املقروء، وُحسن اإلصغاء إليه.
ن  كها، والتَّمكُّ        - اليد : عن طريق َمسك القلِم، وضبط األصابع، وتنظيم حترُّ

- األذن : عن طريق سماع املقروء، وُحسن اإلصغاء إليه.
ن  كها، والتَّمكُّ        - اليد : عن طريق َمسك القلِم، وضبط األصابع، وتنظيم حترُّ

- األذن : عن طريق سماع املقروء، وُحسن اإلصغاء إليه.

حيحة في سرعة ووضوح، مع احلرص على توفير مظاهر  من الكتابة الصَّ
اجلمال في الكتابة.. من نظافة وترتيب وتنظيم، وخطٍّ َحَسن جميل، 
الب والطالبات، وتوسيع  باإلضافة إلى ما في اإلمالء من إثراء لغة الطُّ

معلوماتهم، وتنمية ُقدراتهم على الّتعبير.
دة في تأليف  ةَّ موحَّ وقد وضعت الوزارة مبشاركة مجموعة من املؤلِّفني منهجيَّ
ربويَّة والتعليميَّة  ُكتب اإلمالء للمرحلة االبتدائيَّة؛ لضمان وفائها باألهداف التَّ

تتمثَّل في ُمراعاة ما يأتي :
ا  عودّية من أهداف نّصً ة السُّ أ - ما جاء في سياسة التَّعليم في اململكة العربيَّ

وروًحا.
ة ومفرداتها  ة، ومن تعاميم تخص املادَّ ب - ما ورد من الوزارة من أهداف للمادَّ

وطريقة تقوميها.



الب والطالبة ملستوى كل منهما لُغًة وأسلوًبا، ومراعاة  ج - مالءمة كتاب الطَّ
ُتثير  قة  مشوِّ بطريقة سهلة  وبيئته،  املجتمع،  وُتراث  االجتماعية،  القيم 
وُحبِّ  م  املنظَّ والتَّفكير  واإلبداع  واحملاكاة،  للمشاركة  ة  افعيَّ الدَّ لديهما 
ُتثير  قة  مشوِّ بطريقة سهلة  وبيئته،  املجتمع،  وُتراث  االجتماعية،  القيم 
وُحبِّ  م  املنظَّ والتَّفكير  واإلبداع  واحملاكاة،  للمشاركة  ة  افعيَّ الدَّ لديهما 
ُتثير  قة  مشوِّ بطريقة سهلة  وبيئته،  املجتمع،  وُتراث  االجتماعية،  القيم 

ة الكتابة والسالمة من األخطاء. املاّدة، وأن يظهر أثر ذلك في صحَّ
راسيَّة األخرى. ة اللغة العربيَّة، وبني اإلمالء واملوادِّ الدِّ د - الربط بني اإلمالء وفروع مادَّ
ة بكلِّ فصل دراسيٍّ  هـ - تقسيم الكتاب إلى جزأين في ضوء املفردات اخلاصَّ

الية : وقد سرنا في هذا الكتاب َوْفَق اخلطوات التَّ
ذلــك  في  مبــا  راسة  الدِّ فصلي  أسابيع  على  رة  املقرَّ املوضوعات  ْعنا  وزَّ  -  ١

ل الكتاب وآخره. تدريبات املراجعة أوَّ
في  دراستها  سبقت  التي  املهارات  ملراجعة  متنوعة  تدريبات  وضعنا   -  ٢

ابق. ف السَّ ابقة مع التَّركيز على مهارات الصَّ الصفوف السَّ
رة، والتَّدريبات عن طريق املزاوجة بني اْلُجمل،  ٣ - تناولنا املوضوعات املقرَّ
والقرآن  ة  راسيَّ الدِّ رات  املقرَّ من  املستفادة  املختارة  والنُّصوص  والعبارات 

راث وغيرها. ريف، وُكتب التُّ الكرمي، واحلديث الشَّ
٤ - عند اختيار آيات من القرآن الكرمي راعينا موافقتها في املصحف للرَّسم 
لطباعة  فهد  امللك  ــع  مجمَّ طباعة  من  االختيار  يكون  وأن  اإلمالئي، 

ريف. املصحف الشَّ
٥ - قمنا بتوثيق النُّصوص املنقولة.

عرض  في  اإلمالئيَّة  اهرة  الظَّ موضوع  الكلمات  تلوين  على  حرصنا   -  ٦
رس. الدَّ

الب والطالبة ضبًطا كامًال. ٧ - كما حرصنا على ضبط كلمات كتاب الطَّ
٨ - التزمنا بعالمات التَّرقيم لكلِّ ما ُيكتب.



ريقة االستنباطيَّة، ليصل  اهرة اإلمالئيَّة في كلِّ درس وفق الطَّ ٩ - تناولنا الظَّ
الب والطالبة من خالل ذلك إلى القاعدة اإلمالئيَّة. الطَّ

ة بأسلوب سهل بعيًدا عن التَّفريعات اُجلزئيَّة. ١٠ - ُصْغَنا القاعدة اإلمالئيَّ
فيها  مراعني  اإلمالئيَّة،  املهارات  يخدم  مبا  التَّدريبات  تنويع  حاولنا   -  ١١
مع   ، َغويِّ واللُّ والتَّعليميِّ  العقليِّ  والطالبات  الب  الطُّ ملستوى  مالءمتها 

توفير عنصر التَّشويق.
١٢ - عمدنا إلى كتابة ( ال ) هكذا دون همزة القـطــع في الشرح والتدريبات؛ 

لتتوافق مع رسمها بعد دخولها على الكلمات.
جة حسب أهداف كلِّ درس كما يلي: منا تدريبات كل موضوع متدرِّ ١٣ - نظَّ

أ - تدريبان شفهيَّان.

. وريٌّ ب - تدريب سبُّ

ج - تدريبان فصليَّان كتابيَّان.

د - تدريبان للمنزل.
ني، عـــدد كلماتـــهــا في ُحـــدود ما  هـ - نصــــوص إمالئيَّة ال تقـــلُّ عن نصَّ

ورد في التَّعاميم الوزاريَّة املنّظمة لذلك.
الب  الطُّ بها  لَيْحتذَي  منها،  أجزاء  أو  لتَّدريبات  ا بحلِّ  قمنا   -  ١٤

والطالبات.
ائعة بني طالب وطالبات هذا  ة الشَّ ١٥ - أوردنا عدًدا من األخطاء اإلمالئيَّ
فِّ مع تصويبها، ووضعنا بعدها جدوًال فارًغا ملعاجلة األخطاء الفرديَّة  الصَّ
لكلِّ طالب وطالبة بتدوين األخطاء اإلمالئيَّة وتصويبها حتت إشراف 

املعلِّم واملعلمة.
ا. ١٦ - وفي آخر الكتاب وضعنا مسرًدا باملراجع مرتًَّبا هجائّيً
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ــف  تائج ألبنائنا وبناتنا في الصَّ ــق أفـضـل النَّ فهذا جهدنا الَّذي نرجو أن يحقِّ
عي ألنفسنا العصمة، وال لكتابنـا،  وإمنا نـقـــول في تواضع: إن  ، وال ندَّ ابع االبتدائيِّ عي ألنفسنا العصمة، وال لكتابنـا،  وإمنا نـقـــول في تواضع: إن الرَّ ، وال ندَّ ابع االبتدائيِّ إن الرَّ
ة اإلمـالء في  هذا العمل في املرحلة االبتدائية هو ثاني كتاب منهجيٍّ رسميٍّ في مادَّ
مملكتنا العزيزة، وإننا - بعون من اهللا تعالى - قد بذلنا ما في وسعنا من جهــــد في 
ة الكتاب، وَعرضها، ومناقشتها مترجمني من خالله - ما استطعنا - اهتمام  اختيار مادَّ
هاتها للنُّهوض مبستوى ُطالب وطالبات املرحلة االبتدائيَّة،  ة اإلمالء وتوجُّ الوزارة مبادَّ
، ومتكينهم من الكتابة بصورة سليمة  وإقدارهم على املضيِّ في مستقبلهم التَّعليميِّ

صحيحة، مع َغْرس ُحبِّ لغتهم في نفوسهم، وتوظيفها في حياتهم.
منا.. وأْن يوفِّق اجلميع  ـ أن نكون قد ُوفِّقنا فيما قدَّ ـ جل جاللهـ  نسأل اهللاـ 

ة لغة القرآن الكرمي، واالرتقاء مبستوى تعليمها... خلدمة لغتنا العربيَّ
د  َم َعَلى َسيدنا محمَّ وآخر دعوانا : أن احلمُد هللا ربِّ اْلَعاَملَِني، وَصلَّى اهللا وسلَّ

وعلى آله وصحبه.

الُمــَؤلُِّفــون



.
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راِسيِّ الِفهرُس وَتْوِزيُع َمْوُضوَعات الكتاب َعَلى َأَساِبيِع اْلَفْصِل الدِّ
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٥ المقدمة
١٢ اني  الثــَّ ين  ـفَّ الصَّ في  ِدَراَســـتـُـهــا  َسبــَقْت  التــي  المــَهــاَراِت  ُمَراجـَـعــُة 

الِث . والثَّ
ُل َوالثَّاِني  اَألوَّ

٢٢  ( ال   ) َعَليـْـــــَها  دَخــلْت  إَذا  الٌم  لُــــَهـــا  أوَّ الَّتـي  اْلَكِلمــــــِة  َرَســُم 
ُة . مسيَّ الشَّ اِمُس اِبُع واْخلَ اِلُث والرَّ  الثَّ

٣٣ أِو   اْلقَمِريَُّة   ( ال   ) َمافيــه  َعَلى  الالم  عْندُدُخــوِل  اْلَكلمة  َكَتـاَبُة 
. ُة  ْمسيَّ الشَّ ابُع والثَّاِمن اِدس والسَّ  السَّ

٤٤ كَتـــابُة اْلَكــلمــات الْمْبـــُدوَءة بـ (ال) ِإَذا َسَبـَقْتـــَها : اْلَبـــاُء أِو الفــــاء 
أِو اْلَكاُف .

كَتـــابُة اْلَكــلمــات الْمْبـــُدوَءة بـ (ال) ِإَذا َسَبـَقْتـــَها : اْلَبـــاُء أِو الفــــاء 
أِو اْلَكاُف .

كَتـــابُة اْلَكــلمــات الْمْبـــُدوَءة بـ (ال) ِإَذا َسَبـَقْتـــَها : اْلَبـــاُء أِو الفــــاء  واَحلاِدي  لَعاِشُر  وا اِسُع  لتَّ ا واَحلاِدي   لَعاِشُر  وا اِسُع  لتَّ ا  
َعَشَر

٥٦ ـتــان،  الْرأسيَّ ْقَطتاِن  النُّ ْقَطُة،  النُّ اْلَفاِصـَلــُة،   )  : ــرقيــــم  التَّ مـــات  عَالَ  
َعـَالَمُة االْستْفهاِم ) .

اِلَث َعَشَر  اِني َعَشَر والثَّ  الثَّ

٧٠ ائَعة. ٭ ة الشَّ األخَطاُء اإلْمالئيَّ اِبَع َعَشَر   الرَّ

٧٥ َتْطِبيَقاٌت َعَلى َما َسَبَقْت ِدراَسُتُة َمْن َمَهاَرات .  اَخلاِمَس َعَشَر 

٨٢ مراجع نصوص الكتاب 

٭ يرصد التلميذ أو التلميذة أخطاءهما من بداية الفصل في الجدول المخصص لذلك لإلفادة

منها في معالجة األخطاء الشائعة . 



١٢

ِحيح : كِل الصَّ الََّة َعَلْيها ، َمَع َضْبِطَها َبالشَّ َأْكُتُب َحتَْت ُكلِّ ُصوَرٍة اْلَكِلَمَة الدَّ

الدرس األول

ـاِلِث  ـاِني والثَّ ْني الثَّ ـفَّ ـَاَراِت الَِّتي َسَبـَقْت ِدَراَســُتها في الصَّ ُمَراجــعــُة اْلمه

ُل التَّدِريُب اَألوَّ

ًال : َأوَّ

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................



١٣

اِلَيَة ِقَراَءًة َصِحيحًة ِبَصْوٍت َمْسُموٍع . أ- َأْقرُأ اْلِعَباَراِت التَّ

حيِح . ْكِل الصَّ ب- أْضِبُط اْلِعباَرَة اَألِخيَرَة ِمْنَها ِبالشَّ

استي كما ُتُمَلى عليَّ . َها ِبَخطٍّ َجِميٍل في ُكرَّ ج- َأْكُتُب اْلِعَباَراِت ُكلَّ

ثانيًا :

ادِس . فِّ السَّ الِث ، َوَأُخوك في الصَّ فِّ الثَّ ١-ُأخِتي في الصَّ
٢- َهَذا ُهَو اْلُمَزاِرُع الَّذي َزَرَع َأْرَضَنا ، َوَأَخَذ اُألْجَرَة .

ِه . ُل َيَد َجدِّ ٣- اْلُغالُم ُيَقبِّ
٤-َساَر َصاِلٌح إلى اْلُبْسَتاِن ، َوَجَمَع الِعَنَب الَِّذي َصاَر َزِبيًبا .

ُجُل ، َفَظَلَم َصاِحَبه . ٥- َغِضَب الرَّ



١٤

ثالثًا: 

ة َمـِديَنــُة جـــدَّ

َجاَرِة  التِّ َبَواِخَر  َيسَتْقِبُل  َكِبيٌر   ُ َبْحريُّ ِميَناٌء  َوِهي   ، اَألْحَمِر  اْلَبْحِر  َعَلى  ُة  َتَقُع جدَّ
ـاراِت ، َوِفيــَهــا  يَّ َرٌة ، َشَواِرعَها َواِسَعٌة وُمزَدِحَمٌة ِبالسَّ ُة َمِديَنٌة ُمَتَطوِّ اِج ، َوجدَّ َواْلُحجَّ
اريٌَّة َحِديثٌة ، َوُمُدُن َأْلعاٍب َجِميلٌة ، َوِفـيـــهـا  ٌة َعِظيَمٌة ، َوَأْسَواٌق ِجتَ ُعْمَرانيَّ
ـاراِت ، َوِفيــَهــا  يَّ َرٌة ، َشَواِرعَها َواِسَعٌة وُمزَدِحَمٌة ِبالسَّ ُة َمِديَنٌة ُمَتَطوِّ اِج ، َوجدَّ َواْلُحجَّ
اريٌَّة َحِديثٌة ، َوُمُدُن َأْلعاٍب َجِميلٌة ، َوِفـيـــهـا  ٌة َعِظيَمٌة ، َوَأْسَواٌق ِجتَ ُعْمَرانيَّ
ـاراِت ، َوِفيــَهــا  يَّ َرٌة ، َشَواِرعَها َواِسَعٌة وُمزَدِحَمٌة ِبالسَّ ُة َمِديَنٌة ُمَتَطوِّ اِج ، َوجدَّ َواْلُحجَّ

َنْهَضٌة 
َها اْلُمْعَتــِدِل ِفي  اَح ِإَلْيها ِبَجوِّ يَّ ِذُب السُّ َة َجتْ َجاِمَعُة الَمِلِك َعْبِد الَعِزيِز ، َوَمِديَنة جدَّ

َتاء .   ِبيِع والشِّ الرَّ

ا َيِلي : اِبَقَة ، ُثمَّ ُأِجيُب َعمَّ أ-َأْقَرُأُ الِقْطَعَة السَّ
١- َأْذُكُر اْسَم َجاِمَعتني ِمْن َجاِمَعاِت ِبالِدَنا .

٢- َما َفاَئَدُة اْلِميَناِء اْلَبْحريِّ ؟ 
َة ؟ اَر في َمِدينِة جدَّ وَّ ٣- َما الَّذي ُيْعِجُب الزُّ



١٥

ب-َأْذُكُر ِمَن اْلقْطعِة َما يلي :

١- َكِلَمًة ِبَها َمدٌّ ِبالياِء ، وَكِلَمًة ِبها َمدٌّ باَألِلِف .
٢- َكِلَمًة ِبها (ال) الَشْمسيَّة ، وَكِلَمًة ِبَها (ال) الَقَمريَّة .

٣- َكِلَمًة َمْخُتومًة ِبَتاٍء َمْرُبوطٍة ،وَكِلَمًة َمْخُتوَمًة ِبَتاٍء َمْفُتوَحٍة .

َلى عليَّ . استي كما ُمتُ اِبَقَة في ُكرَّ ج-َأْكُتُب اْلِقْطَعَة السَّ



١٦

التَّدِريُب الثَّاني

ًال : َأوَّ
ُأكِمُل اْلفَراَغ أماَم ُكلِّ ُصوَرٍة بالَكِلَمة اْلَمناِسَبِة ، َوَأْكُتُبَها :

 ............... ............. ِبالَمْعُجوِن َو ُف ْفُل ُيَنظِّ الطِّ

 ............... َكِبيَرٌة َتصيُد َسَمَكًة  ...............

َضُروِريٌَّة لإلْنَساِن َو ...............   ............... ُة َأِشعَّ
َو ............... .

َة ............... . ............... اْلَحْمَراُء َتْسِبُق َبِقيَّ



١٧

ثانًيا :
اِلَيِة ، ُثمَّ ُأِعيُد ِكَتاَبة اْلُجمل ُدوَن َأخطاٍء في  َة في اْلُجَمِل التَّ ُف األخطاء اإلْمالِئيَّ أَتَعرَّ

َمَكاِنَها ِمن اْلَجْدَوِل :

اجلمــل بعـــَد َتْصــويِبهــا اجلمــُل المحتــويــُة علــى أخطــاٍء
........................................... َهاَذا َضاِبٌط ُشجاُعْن
........................................... ائَرُة أْسَرُع ِمَن أْلباِخرِة اطَّ
........................................... َفاَز َفِريُق اْلمدَرَسه في اْلُمساَبَقاِت
........................................... َِشِرْبُت ُكوًب ِمَن احلِليبَِشِرْبُت ُكوًب ِمَن احلِليبِ

ثالًثا :
   ِإمالٌء اختباريٌّ (١)

(١) انظر كتاب املعلم .



١٨

ًال : َأوَّ

الُث التَّدِريُب الثَّ

ْطِر اَألوِل : َأْمُأل اْلَفَراَغ َعَلى ِمَثاِل السَّ

اَسٍة ُكرَّ اَسًة ُكرَّ اَسٌة ُكرَّ
......................... ......................... َقَلٌم
......................... ُأْخًتا .........................

ِكَتاٍب ......................... .........................

......................... اَجًة َدرَّ .........................

......................... ......................... َأْبياٌت

ثانيًاً :

ا َيلي : َتاِن ، الَّتي ) اْلمناِسَب في ُكلِّ َفَراٍغ ممَّ َذاِن ، اللَّ أَْكُتُب االْسَم الَمْوُصوَل (الَّذي ، الَّذيَن ، اللَّ
١- ُأِحبُّ اإلنسان ......................... َيْصُدُق في َقوِلِه َوَعَمِلِه .

ي وَأِبي ُهَما ......................... َأْحَسَنا َتْرِبيِتي . ٢- ُأمِّ
فرِة . ْفَلَتاِن ......................... َأَكَلَتا اْلَكْعَكَة على السُّ ٣- َهاَتاِن الطِّ

ٍقٍ .         الَب ......................... َجنَُحوا ِبتَفوُّ ٤- كافأ الُمِديُر الطُّ



١٩

ثالثًا:

اِبَقَة ِبَصْوٍت َمْسُموٍع ، ثمَّ َأْسَتْخرُج ِمْنها َما َيلي : َأْقرُأ اآلياِت السَّ

ٌة َمَع اْلحَرَكِة ِبَأْنواِعَها الثَّالَثِة . ١- َثالَث َكِلَماٍت ِبَها َشدَّ
ْنويِن ِبَأْنواِعِه الثَّالَثِة . ٌة َمَع التَّ ٢-َثالَث َكِلَماٍت ِبَها َشدَّ

٣- ِاْسَم ِإَشاَرٍة .
٤- َكِلَمًة ِبَها (ال) الَشْمسيَّة ، وَكِلَمًة ِبَها (ال) الَقَمِريَّة .

(١)سورة العلق . 
(٢)سورة البلد .

(٣)سورة الفجر .
(٤)سورة البروج .
(٥)سورة الدخان .

(١). أ    - 
(٢). ب - 

(٣). ج -  
(٤). د  -  

(٥). هـ -  



٢٠

اِبُع التَّدِريُب الرَّ

ًال : َأوَّ

فيدٍة : َأْكُتُب ِمْن ِعْنِدي َما َيلي، ُثمَّ َأَضُعُه في ُجْمَلٍة ُمُ

اْلُجْمَلةُ الَكلَمةُ اْلَمْطُلوُب

................................... ........... ِاْسَم إْنَساٍن َمْخُتوًما ِبَياٍء

................................... ........... َكِلَمًة َمْخُتوَمًة ِباَألِلِف

................................... ........... اْسَم ِإَشارٍة

................................... ........... ٌة َمَع الَكْسَرِة َكِلَمًة ِفيَها َشدَّ



٢١

ثانيًاً :

اِلَيِة، ُثمَّ أُِعيُد ِكَتاَبَة اْلُجَمل ُدوَن َأْخَطاٍء ِفي َمَكانَها  َة ِفي اْلُجَمِل التَّ ُف األْخَطاَء اإلْمَالِئيَّ َأَتَعرَّ
ِمَن اْلَجْدَول:

الجمل َبعَد التَّْصويب الجمــُل التي فيها أخطاء

................................... َجَلس َأخي َعَلي اْلُكْرِسي

................................... ُه َعاُم اللِذي ُأحبُّ َهاَذا الطَّ

................................... َكاَن َعِلي َطالًب َذكّيً

................................... اُن ِمَن َفاِكَهِه اّطاِئِف مَّ ُني َوالرُّ التِّ

ثالثًاً :

   ِإْمالٌء اختباريٌّ (١)

(١) انظر كتاب املعلم .



٢٢

الدرس الثاني

اْلُمَناَقَشُة :

ُل ِلُكلِّ َنوٍع ِمْنُهَما. - َقْد َعَرْفُت َساِبَقًا َأنَّ ( ال) َنوَعاِن.. َأْذُكُرُهَما، وَأَمثِّ
ْطِق َساِكَنًة َوَتْبَقى اْلَحَرَكُة  - ُهَما ........................... َوِهي الَِّتي ُتْكَتُب َوَتْظَهُر ِفي النُّ
َعَلى اْلَحرِف الَِّذي َيِليها َكَما ِهي ُدوَن َتْشديٍد ِللَحرِف، ِمْثل : (اْلَقَمُر، اْلِكَتاُب، اْلُجُنوُد ).

ْطِق، َوَال َيْظــَهـــُر َعَلْيــَهـا َشْيٌء  و........................... َوِهي الَِّتي ُتْكَتُب َوَال َتْظَهُر ِفي النُّ
ُحُب ). ْمُس، التُِّني، السُّ ًة ِمْثل : ( الشَّ ِمَن اْلَحَرَكاِت َوَنَضُع َعَلى اْلَحْرِف الَِّذي َيِليَها َشدَّ

ُلـها الٌم َرْسـُم اْلَكِلَمِة الَِّتي َأوَّ
ُة ْمِسيَّ ِإَذا َدَخَلْت َعَلْيَها ( ال (١) ) الشَّ

اَألْمِثَلُة :
ْمِس. ْيُل َيْبَدُأ َبْعَد ُغُروِب الشَّ أ - َلْيٌل : اللَّ

ْيُموِن َحاِمٌض. ب - َلْيُموٌن : َطْعُم اللَّ
َنبَ ُكلَّ َيْوٍم. ج - َلَنبٌ : َأَنا َأْشَرُب اللَّ

َعاِم.  ِعْنَد َتَناُوِل الطَّ
 ُكلَّ َيْوٍم.

َعاِم.  ِعْنَد َتَناُوِل الطَّ
 ُكلَّ َيْوٍم.

ْقَمَة ِر اللُّ لُْقَمٌة د - لُْقَمٌة د - لُْقَمٌة : َصغِّ

(١) (ال) رسمناها هنا من غير همزة قطع، لتوافق رسمها بعد دخولها على الكلمة.



٢٣

- َفَما اْلُحروُف الَِّتي َتْدُخُل َعَلْيَها ( ال ) الَقَمِريَُّة؟
َأْكُتُبها ُهَنا : ............................................................................ .

ُة؟ ْمِسيَّ - َوَما اْلُحُروُف الَّتي َتْدُخُل َعَلْيَها ( ال ) الشَّ
َأْكُتُبَها ُهَنا : ............................................................................ .

ْوِن اَألْزَرِق َوِهَي : ْرِس اْلَمكُتوبَة باللَّ - َأْقَرُأ اآلَن كلماِت الدَّ
َلْيٌل - َلْيُموٌن - َلَبٌن - لُْقَمٌة .

- َما اْلَحرُف الَِّذي َبَدَأْت ِبِه ُكلُّ َكِلمٍة ِمْنَها؟
اْلَحْرُف َهَو  ....................................... .

ُم ِمَن اْلُحُروِف الَِّتي َتْدُخُل َعَليها ( ال ) اْلَقَمِريَُّة، َأْو ِمَن الُحُروِف الَِّتي َتْدُخُل  - َهِل الالَّ
ُة؟ ْمِسيَّ َعَلْيَها ( ال ) الشَّ

ُة. ْمِسيَّ ِم ِمَن الُحُروِف الَِّتي َتْدُخُل عليها ( ال ) الشَّ - َحْرُف الالَّ
ْوِن اَألْحَمـــــِر : (اللَّيل -  ُل اْلَكِلَمـاِت اْلَمْكُتــوَبَة ِباللَّ ْرِس.. وأَتَأمَّ َأْمِثـَلــَة الـــدَّ َأْقــــــَرُأ  - واآلن 

ْقَمة). َبن - اللُّ ْيُمون - اللَّ اللَّ
- َما َنْوُع ( ال ) ِفي َهِذِه اْلَكِلَماِت؟ َوِلَماَذا؟

ا (َأْي ِفـــي  ـٌة ، َألنَّ الَم (ال) ِفيـــَهــا َتْظــَهُر َخّطً - َنـــــْوُع ( ال ) ِفي َهِذِه الَكِلَمـــاِت َشْمـِسيَّ
ُحُروِف  ِمْن  َألنَّها  َدًة  ُمَشدَّ ُتْنــَطــُق  َتِليها  الَِّتي  ـاِنَيـُة  الثَّ ُم  والالَّ ُنْطًقـا،  َوَتْخـَتِفـي  اْلِْكَتـابِة) 

الَكِلَمِة.



٢٤

ْيُمون - اللََّنب - ٍة ِمْن َهِذِه اْلَكِلَمــاِت : ( اللَّيل - اللَّ ِل ُكلِّ َكِلَمَ - َوَأِخيًرا َكْم الًما َمْكُتوَبة ِفي َأوَّ
ْقَمة )؟  اللُّ

ُة. ِة، والُم اْلَكِلَمِة اَألْصِليَّ ْمِسيَّ ل ُكلِّ َكِلَمة ِمْنَها الَماِن ُهَما : الُم ( ال ) الشَّ - ِفي َأوَّ
- اآلن أستنتـــج أنه : ِإَذا َكاَن أوُل الكلمة الًما ودَخــلْت َعليهــا ( اْل ) َفــال ُبدَّ ِمْن ِكَتـــاَبِة 
ْقَمـة ) َوِكَتـــــَاَبـُة اْلَكِلَمـِة ِبـَالٍم َواِحــــَدٍة  َبـن، اللُّ ْيُمـــون، اللَّ ْيل، اللَّ الالَمْني َمًعــا، هكـذا ( اللَّ

. ( الَّْيل - الَّْيُمون - الََّنب -الُّْقَمة ) َخَطٌأ ِإْمَالِئيٌّ ُيْحَتَسُب َعَليَّ

القاعدة:

َماِن َمًعا، ُلَها الٌم ُتْكَتُب الالَّ ُة َعَلى َكِلَمٍة َأوَّ ْمِسيَّ ِإَذا َدَخَلْت ( ال ) الشَّ
اِنَيِة. ِم الثَّ ُة َعَلى الالَّ دَّ َوَتْظَهُر الشَّ

َماِن َمًعا، ُلَها الٌم ُتْكَتُب الالَّ ُة َعَلى َكِلَمٍة َأوَّ ْمِسيَّ ِإَذا َدَخَلْت ( ال ) الشَّ
اِنَيِة. ِم الثَّ ُة َعَلى الالَّ دَّ َوَتْظَهُر الشَّ

َماِن َمًعا، ُلَها الٌم ُتْكَتُب الالَّ ُة َعَلى َكِلَمٍة َأوَّ ْمِسيَّ ِإَذا َدَخَلْت ( ال ) الشَّ

ْقويـُم: التَّ

ُلْعَبــٌة  -  َلــْوٌن   -  ِلـصٌّ   -  ُلَغــٌة.

اِبَقَة، َوَأْذُكُر الَحْرَف الَِّذي َبَدَأْت ِبِه ُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها. - َأْقَرُأ اْلَكِلَماِت السَّ
ُ َنْوَعَها ِفي ُكلِّ َكِلَمٍة. - ُأْدِخُل ( ال ) َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة ِمْنَها، ُثمَّ ُأَبنيِّ

وِرة َبْعَد ُدُخوِل ( ال ) َعَلْيَها. بُّ - َأْكُتُب اْلَكِلَماِت ِفي السَّ



٢٥

ُل ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب اَألوَّ

ـْدِريَبـــــاُت التَّ

ُلَها الٌم َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال)  اِلَيَة، ُثمَّ َأْسَتْخِرُج ِمْنَها اْلَكِلَماِت الَِّتي َأوَّ َأْقَرُأ اْلِعَباَراِت التَّ

ُة : ْمسيَّ الشَّ

اِلَية، ُثمَّ أَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمْنَها ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة : - ُأْدِخُل (ال ) َعَلى اْلَكِلَماِت التَّ

َظاٌت - َلَهٌب َلْيٌث (١) - َحلَ

اِني ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب الثَّ

ِطيُف اْلَخبيُر. أ - َربَُّنا َجلَّ َجاللُُه ُهَو اللَّ
ِة اْلَجيِّدِة. حَّ ُة َتُدلُّ َعَلى الصِّ َياَقُة اْلَبَدِنيَّ ب - اللِّ

رُد َواإلْبَعاُد َعْن َرْحَمِة اِهللا. ْعَنُة َمْعَناَها: الطَّ ج - اللَّ
ْغُو ِفي اْلَكالِم ال ُيِفيُد. د - اللَّ

يُث : ِمْن َأْسَماِء اَألَسِد.  (١) اللَّ



٢٦

وِريٌّ ) اِلُث ( َسبُّ التَّدِريُب الثَّ

ُلــَها الًما، َوَدخـلْت َعَلْيـَها (ال)  ـَْراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبـة، َعـَلى َأْن يُكوَن َأوَّ أُْكِمُل الف
وَرِة : بُّ ُة، ُثـمَّ َأْنُقُل اْلَكِلَمـاِت ِفي السَّ ْمِسيَّ الشَّ

أ - .............................. األْخَضُر َلْوُن َعَلِم ِبالِدي.
َلُة ِعْنَد اْلَجَماِهيِر. ب - ُكَرُة اْلَقَدِم ِهَي .................................. اْلُمَفضَّ

ج - ُعِرَضْت  ...................................  الَِّتي َرَسْمُتَها ِفي َمْعرِض اْلَمْدَرَسِة .
ْوُب اْلَعَرِبيُّ ِمْن َأْفَضِل َأْنَواِعِ ............................... . د - الثَّ



٢٧

اِبُع  ( َفْصِليٌّ ) التَّدِريُب الرَّ

. ......................   .................... َلـــْوُن

. ..................... ُأْنَثى  ...................

..................... اْلَمْشِويََّّ . َأَنا ُأِحبُّ

. .................... ..............  َخْلَف َيْجِري

. ِة ....................... اْلَيُد آَلُة َحاسَّ

ُأْكِمُل اْلَفراَغ َأَماَم ُكلِّ ُصوَرٍة ِباْلَكِلَمِة اْلُمَناِسِبة، ُثمَّ َأْكُتُبَها :



٢٨

التَّدِريُب اْلخاِمُس ( َفْصِليٌّ )

اِلَيِة، ُثمَّ َأَضُعَها ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيدٍة، َوَأْكُتُب  أُْدِخُل ( ال ) َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلَماِت التَّ
اْلَكِلمَة َواْلُجْمَلَة ِفي َمْوِضِعها ِمَن اْلَجْدَوِل:

اْلُجْمَلُة الُمِفيدُة اْلَْكِلَمة َمَع (ال) اْلَْكِلَمة

ُلَعـــــاٌب

َلــِذيـــٌذ

ُلَبــــاٌن

ِلْحَيــــٌة

ـــاٌع َلـمَّ

ِلَثــــــاٌم

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



٢٩

اِدُس ( َمْنِزِليٌّ ) التَّدِريُب السَّ

َعاِم؟ ُل َمْضَغ الطَّ اِئل الَِّذي ُيَسهِّ أ - َما اْسُم السَّ
...........................................................................................

ب - َما اْسُم اآللِة الَِّتي َنَضُعها ِفي َفِم اْلَفَرِس؟
...........................................................................................

َعاَم؟ ُق ِبِه الطَّ ج - َما اْسُم اْلُعْضِو الَِّذي َنَتَذوَّ
...........................................................................................

ُجوُم؟ د - َمَتى َتْظَهُر النُّ
...........................................................................................

ايِة الَِّتي َيْحِمُلَها اْلُجْنِديُّ ِفي َمْيَداِن اْلِقَتاِل؟ هـ - َما اْسُم الرَّ
...........................................................................................

؟ ْرَبِة الَِّتي َتُكوُن َبُجْمِع اْلَكفِّ و - َما اْسُم الضَّ
...........................................................................................

اِلَيِة إجابة كاملًة، َعَلى َأْن َيْشَتِمَل َجَواِبي َعَلى َكِلَماٍت  - ُأِجيُب ِكَتاَبًة َعِن األْسِئَلِة التَّ
ُلَها الٌم َوَدَخَلْت َعَلْيَها ( ال ) : َأوَّ



٣٠

اِبُع ( َمْنِزِليٌّ ) التَّدِريُب السَّ

ُلَها الٌم، ُثمَّ أُْدِخُل ( ال ) َعَلْيها َوَأْكُتُبَها ِفي اْلَجْدَوِل الُمَقاِبل : ا َيِلي ِبَكِلَمٍة َأوِّ ُل ِلُكلٍّ ِممَّ - أَُمثِّ

الَكِلَمُة َبْعَد ُدُخوِل ( ال ) الَكلَمُة اْلَمْطُلوُب
.......................................... .......... ُعْضو ِمْن َأْعَضاِء َجَسِد اْإلْنَساِن.

.......................................... .......... ِاْسـِم َنـْوٍع ِمَن اْلُبُقـوِل.

.......................................... .......... ِاْسِم َنْوٍع ِمَن اْلَخْضَراَواِت.

.......................................... .......... ِاْسِم ِغَذاٍء َغِنيٍّ ِباْلُبُروِتيَنـاِت.



٣١

١ - َنصيَحٌة  ُوَمْعُلوَمٌة 

ْفِظ َواِسَعُة اْلَمْعَنى، َنَزَل ِبَها اْلُقرآُن اْلَكِريُم،  ُة ُلَغٌة َفِصيَحُة اللَّ َغُة اْلَعَرِبيَّ أ - اللُّ
ًة َوَجَماًال. َفَزاَدَها ُقوَّ

غِة الَفِصيحِة ِفي َحِديثنا َوِكَتاَبِتَنا، َحتَّى َنْسَلَم ِمَن اْلَخَطأ  َك باللُّ غِة الَفِصيحِة ِفي َحِديثنا َوِكَتاَبِتَنا، َحتَّى َنْسَلَم ِمَن اْلَخَطأ      َعَلْيَنا التَّمسُّ َك باللُّ اْلَخَطأ      َعَلْيَنا التَّمسُّ
وِم َواْلِعَتــــاِب. َواللَّ

َهـِر ِفي  ُجوُء ِفيِه ِإَلى اْلِعَباَدِة َخْيٌر ِمَن السَّ ْيِل َسَكًنا َوَراَحًة، َواللُّ ب - اتَِّخاُذ اللَّ
َواللَّوِم 

َهـِر ِفي  ُجوُء ِفيِه ِإَلى اْلِعَباَدِة َخْيٌر ِمَن السَّ ْيِل َسَكًنا َوَراَحًة، َواللُّ ب - اتَِّخاُذ اللَّ
َواللَّوِم 

ـِعِب. ْهِو َواللَّ اللَّ

ْبدِة، َحادُّ اَألنَياِب. ج - اَألَسُد َحَيواٌن ُمْفَتِرٌس َكِثيُف اللِّ

ٌة  (١) ُنُصوٌص إْمالئيَّ

 (١) ُتملى النصوص إمالًء اختبارّيًا .



٣٢

٢ - ِحَواٌر َطِريٌف (١)

ْمَت ُحُروَف اْلِهَجاِء َيا ُبَنيَّ َفَأيُّ اْلُحُروِف َأَحبُّ  ِبيَب: َتَعلَّ َسَأَل الَواِلُد اْبَنُه اللَّ

إَِلْيَك؟ َأَجاَب االْبُن: َحْرُف الالِم.

- َقاَل اَألُب: ِلَماَذا؟

ْوِز،  َبِن َواللَّ ْحم واللَّ َعام مْثَل : اللَّ َل ما ُأحبُّ مَن الطَّ - َرَد االبن: َألَنَّها َتْأِتي َأوَّ

ْقِم. ْعِق َواللَّ َحاِف، َوباْلَعاَداِت: اللَّ َباسِ واللِّ َوِمَن الزيَِّنِة: اللِّ

ْطِم. ْعِن َواللَّ َظى َواللَّ - َأَضاَف َأُبوُه: َلِكنَّها َتُكوُن ِفي : اللَّ

٣ - ِإْمالٌء ِاْخِتَباِريٌّ (٢)

(١)كتاب اإلمالء للصف األول املتوسط ،الفصل الدراسي األول ، ص:٢٣(بتصرف).
(٢) انظركتاب املعلم .



٣٣

الدرس الثالث

ِم ِكَتاَبُة اْلَكِلَمِة ِعْنَد ُدُخوِل الالَّ
ُة ْمِسيَّ َعَلى َما ِفيِه ( ال ) الَقَمريَُّة َأِو الشَّ

ِم ِكَتاَبُة اْلَكِلَمِة ِعْنَد ُدُخوِل الالَّ
ُة ْمِسيَّ َعَلى َما ِفيِه ( ال ) الَقَمريَُّة َأِو الشَّ

ِم ِكَتاَبُة اْلَكِلَمِة ِعْنَد ُدُخوِل الالَّ

ج ب أ
ٌة. ِة َقَواِعُد َأَساِسيَّ َغِة اْلَعَرِبيَّ ِللُّ

ْيِل َهْيَبٌة َوُسُكوٌن. ِللَّ

ِعِب. ِعِبِلَّ ِعِبِلَّ ْد َوْقًتا للَّ َحدِّ

ٌة. ٌة َحارَّ ْمِس َأِشَعّ ِللشَّ
. ْلِميِذ.ِ ْلِميذِلتِّ ْلِميذِلتِّ اْلِقَراَءُة ُمِفيَدٌة للتِّ

ْعَلِب َذْيٌل َطويٌل. ِللثَّ

ِلْلَقَمِر ُنوٌر َساِطٌع.
ْبِجيال. ِم َوفِِّه التَّ ُقْم ِلْلُمَعلِّ

ْنِظيُم ِلْلَوْقِت َناِفٌع. التَّ

اَألْمِثَلُة :

اْلُمَناَقَشة :

. لَُها َحْرٌف َشْمِسيٌّ ، َوَثَالَث َكِلَماٍت َأوَّ لَُها َحْرٌف َقَمِريٌّ - َأْذُكُر ِمْن ِعْنِدي َثالَث َكِلَماٍت َأوَّ

لَُها ُحُروٌف َقَمــريَّـٌة. ....................     ....................     .....................  : َأوَّ

ٌة. لَُها ُحُروٌف َشْمِسيَّ ......................     ....................     ..................... : َأوَّ



٣٤

ة اْلَقَواِعِد َعَرْفُت َأنَّ َأْنَواَع اْلَكِلَمِة َثالَثٌة. أذكُرها. - ِفي َمادَّ

أستخِرُجها من َهِذِه اْلُجْمَلة : (َخاِلٌد َيْقَرأ ِفي الُمْصَحِف).

- َوِهَي :

اْسٌم: (............................  -  ............................).

وفْعــــٌل : ( ................................... ).

َوَحْرٌف : ( ................................... ).

ُل َهِذِه اْلَكِلَماِت : ْرِس.. َوَأَتَأمَّ - أقرُأ اآلَن َأْمِثَلَة الدَّ

َغِة. ْمِس   -   ِللُّ ِلْلَقَمِر   -   ِللشَّ

َوَأعرُف َأنَّ َأْصَلَها :               َقَمٌر   -      َشْمٌس   -    لَُغٌة.

ُن َنْوَعَها : - ُأْدِخَل َعَلى ُكلِّ اْسم ِمْنها ( ال ) َوُأَبيِّ

اْلَقَمُر.. َنْوُع ( ال ) َقَمِريٌَّة.

ْمُس.. َنْوُع ( ال )........................ الشَّ

َغُة.. َنْوُع ( ال )........................ اللُّ

اِكَنُة ِهَي الُم ( ال ) الَقَمِريَِّة. ُم الّثاِنيُة السَّ ِلْلَقَمِر: ُهَنا الَماِن، الالُم اُألوَلى َمْكُسوَرٌة، َوالالَّ

م اْلَمْكُسوَرِة َعَلْيها؟ َفَماَذا ُحِذَف ِمَن الَكِلَمِة َبْعَد ُدُخوِل الالَّ

- ُحِذَفْت َهْمزُة (ال). واتََّصَلِت الالُم اْلَمْكُسوَرة ِبالِم ( ال ) اْلَقَمريَِّة (ِلْلَقَمِر).



٣٥

ُن َنْوع ُكلٍّ ِمْنُهَما. ْمِس : ُهَنا أيضًا الَماِن، ُأَبيِّ - ِللشَّ
ماذا ُحذَف ِمَن الكلمة ؟

ِة وحذفنا  ْمِسيَّ اِنَيُة هي الُم (ال) الشَّ م الثَّ - الالم األولى هي الالم اْلَمْكُسوَرة ، والالَّ
ْمِس) كما  اِنيِة؛ ِلُتْصِبَح اْلَكِلَمة (ِللشَّ م الثَّ م األولى بالالَّ همزة (ال) واتصلت الالَّ

فعلنا في كلمة (ِلْلَقَمِر).
َغة)  َفَأْصَبَحِت (اللُّ َة  ْمِسيَّ َعَلْيَها (ال) الشَّ َأْدخْلَنا  اْلكِلَمِة (لَُغة)  َغِة : أصل  ِللُّ  -
غِة) َفَماَذا  َم اْلَمْكُسوَرة، لُتْصِبَح (ِللُّ اِنَيِة، ُثمَّ َأْدَخْلنا َعَلْيَها الالَّ ِم الثَّ ِبَتْشديد الالَّ

ُحِذَف ِمَن اْلكِلَمِة؟
م  َدًة َواتََّصَلِت الالَّ اِنَيُة ُمَشدَّ ُم الثَّ - ُحِذَف ِمَن اْلكِلَمِة (ال) ِبَكاِمِلَها، َوَبقَيِت الالَّ

غِة). دِة َلُتْصِبَح (ِللُّ ِة اْلـُمشدَّ اْلَمْكُسوَرة ِبالِم اْلَكِلَمِة اَألْصليَّ
اْلَكِلَمات  ِة  َبقيَّ ِكَتاَبِة  َطِريَقَة  َأْعِرَف  َأن  الي ُيمكُنِني  التَّ اْلـَجْدَوِل  ِفي  ل  َأمُّ وبالتَّ
ـْوِن، َو (اَْل) اْلَقَمـِريََّة  َم المكـسورة َخـضـْـَراُء اللَّ ْرِس (أَالِحـُظ َأنَّ الـالَّ نِة ِفي َأْمِثَلِة الــدَّ َة اْلـُمَلوَّ ـْوِن، َو (اَْل) اْلَقَمـِريَّ َم المكـسورة َخـضـْـَراُء اللَّ ْرِس (أَالِحـُظ َأنَّ الـالَّ نِة ِفي َأْمِثَلِة الــدَّ َة اْلـُمَلوَّ اْلَقَمـِريَّ

ْوِن). َة َحْمَراُء اللَّ ْمِسيَّ ْوِن و(اْل) الشَّ َزْرَقاُء الـلَّ



٣٦

ما َحَدَث في اْلَكِلَمة َبْعَد ُدُخوِل
الالم المكسورة َعَليها

اْلَكِلَمة َمَع
الالم اْلَمْكُسورة

اْلَكِلَمة َمَع 
(ال) اْلَكِلَمة

٭ ُحِذَفْت َهْمَزُة (ال) القمريَِّة واتََّصَلْت ٭ ُحِذَفْت َهْمَزُة (ال) القمريَِّة واتََّصَلْت ٭ ُحِذَفْت َهْمَزُة (ال) القمريَِّة واتََّصَلْت 
ْلـْلـْلـَوْقِت ـَوْقِت - - -  ِم (ال):(ِل ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  ِم (ال):(الالَّ ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  الالَّ

ـُمَعلِّم) .
ِم (ال):( ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  الالَّ

ـُمَعلِّم) .
ِم (ال):( ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  الالَّ

ـُمَعلِّم) .
ِم (ال):( ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  الالَّ

ـُمَعلِّم) .
ِم (ال):( ِبالَّ اْلَمكسورة  ُم  الالَّ

ْلـْلـْل ِل

ِلْلَوْقِت
ِم ِمُمَعلِّ ْلــْلــْلـُمَعلِّ ِل

اْلَوْقُت
ُم اْلـُمَعلِّ

َوْقٌت
ُمَعلِّم

ِة واتََّصـَلْت  ْمِسيَّ ٭ُحِذَفْت َهْمَزُة (ال) الشَّ
ِم (ال) : ُم اْلَمكسورة ِبالَّ الالَّ

ْعَلِب) . ْعَلِب) .ـثَّ ْلِميِذ - ِلـلـلـلـثَّ (ِلـلـتِّ

ْلميِذ ِلـلـتِّ
ْعَلِب ْعَلِبثَّ لــلــلـثَّ ِل

ْلِميُذ الـتِّ
ْعَلُب الـثَّ

ِتْلميٌذ
َثْعَلٌب

ِملَها  ِبكا ِة  ْمِسيَّ لشَّ ا ل)  (ا َفْت  ٭ُحِذ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ
ِملَها  ِبكا ِة  ْمِسيَّ لشَّ ا ل)  (ا َفْت  ٭ُحِذ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ
ِملَها  ِبكا ِة  ْمِسيَّ لشَّ ا ل)  (ا َفْت  ٭ُحِذ

ـِعِب) . ـلَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ

ـِعِب) . ـلَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ

ـِعِب) . ـْيِل - ِلـلَّ ـلَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ

ـْيِل -  ـلَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ

َدة : (ِل اْلُمَشدَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ

َدة : ( اْلُمَشدَّ
ِم الَكِلَمِة  ُم اْلَمكسورة ِبالَّ واتََّصَلْت الالَّ ْيِل ِللَّ

ِعِب لَّ
ْيِل لَّ
ِعِب لَّ
ْيِل لَّ

ِل

ْيُل اللَّ
ِعُب اللَّ

َلْيٌل
َلِعٌب



٣٧

القاعدة:

ُم اْلَمـْكُسـوَرُة َعَلــــى َكِلــَمـــٍة َمْبــــُدوءٍة بـ (ال) اْلَقـــَمــــــرية َأْو (ال)  إَِذا َدَخَلْت الالَّ
ُم اْلَمْكـــُسوَرُة ِبـــالِم (ال) َوُتْكَتُب  ِصـــُل الـــالَّ ة : ُتْحـــَذُف َهْمـــَزُة (ال) ، َوَتتَّ ْمِسيَّ الشَّ

اْلَكِلَمُة ِبالَمْيِن .
ُم  لُـهــا الٌم ، َوَدَخـَلْت َعَليـَها الــالَّ ِة أَوَّ َوإْن كانـت اْلـَكـِلَمُة اْلَمْبــُدوَءُة بـ (ال) الّشـْمـِسيَّ
دِة ،  اْلَمْكُسوَرُة ؛ ُتْحَذُف (ال) ِبَكاِمَلها ، وَتتَّصُل الالُم اْلَمْكُسوَرُة ِبالِم الَكِلَمِة اْلُمَشدَّ

وُتْكَتُب ِبالَمْيِن .

ْقويـُم: التَّ

َم اْلَمْكُسوَرة . اِبَقَة ، وُأْدِخُل َعَلى ُكلٍّ ِمْنها الالَّ -َأْقَرُأ الَكِلَماِت السَّ

ِم اْلَمْكُسوَرة . ُبوَرِة َبْعَد ُدُخوِل الالَّ -َأْكُتُب اْلَكِلَماِت في السَّ

ِم اْلَمْكُسوَرة . ُن َماذا ُحِذَف ِمَن ُكلِّ َكِلَمٍة َبْعَد ُدُخوِل الالَّ -ُأَبيِّ

َباُن    -    اْلِعَقـاُب ْفُل    -    اللُّ الطِّ
َقاُء . اَرُة    -    اْلَمَطُر    -    اللِّ يَّ السَّ



٣٨

ُل ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب اَألوَّ

ـْدِريَبــــاُت التَّ

ُم اْلَمْكُسوَرُة: ُد اْلَكِلَماِت الَِّتي َدَخَلْت َعَلْيَها الالَّ الَية ، ُثمَّ ُأَحدِّ أْقَرُأ اآلياِت التَّ

(١) .  -١
(٢) .  -٢

(٣) .  -٣
(٤) .  -٤

(١) سورة البقرة .
(٢) سورة النبأ .

(٣) سورة األعلى . 
(٤) سورة املعارج .

ورٌة  َقَلٌم - َسْمٌع - َلَهاٌة - َبَصٌر - ِلصٌّ - َسبُّ

ُ ما  َم الْمكُسوَرَة ، وُأَبنيِّ اِبقة ، ُثمَّ ُأْدِخُل عليَها الالَّ ٭ُأْدِخُل ( ال ) َعَلى الَكِلَماِت السَّ
ُحِذَف ِمَن ُكلِّ َكِلَمةٍ .

اِني ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب الثَّ



٣٩

( وِريٌّ الُث ( َسبُّ التَّدِريُب الثَّ

اِلَيَة ِإْمَالًء: وَرِة اْلـُجَمَل التَّ بُّ َأْكُتُب ِفي السَّ

يِف َحرٌّ َشِديٌد . َتاِء َبْرٌد َقاِرٌس، وللصَّ ١ - للشِّ

ِم والمعلِّمة َأْفَضاٌل َعِظيَمٌة. ٢ - ِلْلواِلَدْين َولْلُمعلِّ

ْيُموِن َطْعًما َحاِمًضا. ٣ - َعِلْمُت َأنَّ للَّ

( اِبُع ( َفْصليٌّ التَّدِريُب الرَّ

ل: ْطر األوَّ اِلي َعَلى ِمَثاِل السَّ ٭ ُأْكِمُل اْلَفراَغ ِفي اْلَجْدَوِل التَّ

ذَف مْنَها َماُحُ
اْلَكلَمُة َبْعَد ُدُخول 

م اْلمكسورة الالَّ
اْلَكلَمُة َمَع 

(ال) اْلَكِلَمة

ـــــــــــِة ــــــْمــــــِسيَّ ُحــــــــِذَفْت َهـــْمــــــــــــزُة (ال) الشَّ اِر ِللنَّ اُر النَّ َناٌر
............................................ ........... اْلَقْلُب ...........

ُة ِبـَكاِمِلـَهـــــــا ـــــــــْمِســــــــــيَّ ُحــــــــــــِذَفْت (ال) الشَّ ........... ........... لَحَظاٌت
............................................ يِك ِللدِّ ........... ...........

ُحـــــــــــِذَفْت َهــْمـــــــــــــزُة (ال) اْلَقـــــــــَمــــــــــــــــِرّيِةَ ........... ........... َفاِكَهٌة
............................................ ........... ْحَيُة اللِّ ...........



٤٠

( التَّدِريُب اْخلاِمُس ( َفْصِليٌّ

ُم المكسورُة ِمَن اْلِعَباَراِت  اِلي اْلَكِلَماِت الَِّتي َدَخَلْت َعَلْيَها الالَّ ٭ َأْكُتُب ِفي اْلَجْدِوِل التَّ
اِبَقِة وما ُحِذَف منها: السَّ

. ُق التَّواَُزن الَِّذي َدَعا إَلْيه ِديُنَنا اإلْسالميُّ ْنَيا َكَما َنْعَمُل لآلخَرِة، َوَهذا ُيَحقِّ أ - َنْحُن َنْعَمُل للدُّ
َساِن اْلَعَرِبيِّ ِفي ُقُلوِبَنا َمْنِزلٌة َعِظيَمٌة. ب - للِّ

ُح َلُهُم الطريق الّصحيَح. ج - للَّْوحاِت اإلرشادِية َمَناِفُع للُمساِفِريَن؛ َفِهَي ُتَوضِّ

ا َيِلي: ا َعمَّ ابَقَة، ُثمَّ ُأجيُب َشفِهّيً َأقَرُأ اْلعَباَراِت السَّ

ْنَيا َأِم اْلَعَمُل ِلآلِخَرِة؟ ُهَما َأْفَضُل: اْلَعَمُل ِللدُّ ١ - ُأيُّ
؟ ٢ - َما اْلمقُصوُد باللِّسَاِن اْلَعَربيِّ

٣ - َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِعَباَراِت: اْسَمْيِن، َوِفْعليِن، َوَحْرَفْيِن.

َما ُحِذَف ِمْنَها  اْلَكِلَماُت اْلَمْطُلوَبُة
.......................................................... .........................

.......................................................... .........................

.......................................................... .........................

.......................................................... .........................

.......................................................... .........................



٤١

( ادُس (َمْنِزِليٌّ التَّدِريُب السَّ

َقرْأُت ِفي كَتاِب اْلقَراَءِة َمْوُضوًعا ُعْنَواُنُه (َكْيَف َقَضْيَت اْلُعْطَلَة؟) أُعيُد ِقَراَءَة اْلَمْوُضوِع، 
ا َيِلي: ُثمَّ أُجيُب َعمَّ

ُة. ْمسيَّ ٭ َأْسَتْخرُج ِمَن اْلَمْوُضوِع َثَماِنَي َكِلَماٍت َدَخَلْت َعَلْيَها (ال) الشَّ
٭ َأْسَتْخرُج ِمَن اْلَمْوُضوِع َثَماِنَي َكِلَماٍت َدَخَلْت َعَلْيَها (ال) اْلَقَمِريَُّة.

ِص ِمَن  َم المكسورة َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة اْسَتْخَرْجُتَها، َوَأْكُتُبَها ِفي َمَكاِنَها اْلـُمَخصَّ ٭ ُأدِخُل الالَّ
اِلي: اْلَجْدَوِل التَّ

الَكِلَمُة َبْعَد ُدُخوِل

ِم  الَمكسورِة  َعَلْيَها الالَّ
الَكِلَمُة ِبَها

(ال) اْلَقَمِريَُّة
الَكِلَمُة َبْعَد ُدُخوِل

ِم  الَمكسورِة  َعَلْيَها الالَّ
الَكِلَمُة َبَها (ال) 

ُة ْمسيَّ الشَّ



٤٢

( اِبع(َمْنِزِليٌّ التَّدِريُب السَّ

، َعَلى َأْن َتْشَتِمَل َعَلى َكِلَماٍت َمْبـُدوءٍة  َهـاِز اْلَهْضِميِّ َأْكُتُب َخْمـَس ُجَمـٍل ُمِفيـَدٍة َعـِن اْجلِ
ِة، َوَدَخَلْت َعَلْيَها الالُم المكسورُة: ْمِسيَّ بـ (ال) اْلَقَمريَِّة َو (ال) الشَّ

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................



٤٣

ٌة ُنُصوٌص إْمالِئيَّ
١ - ِمَن اَألْسَماِء (١)

ُة للّنْحل. ْير، واَْلَخِليَّ أ - اْلَوَطُن لإلْنَساِن، واْلَعِريُن لَألَسِد، واْلُعشُّ ِللطَّ

يُح،  ُتِثيُرُه الرِّ ِلْلُغَباِر الَِّذي  يِن اْلَحارِّ الَياِبِس، واْلَعَجاُج  ْلَصاُل ِللطِّ راُط ِللطِريِق، والصَّ ب - الصِّ

َواْلَحَصاُة ِلْلِحَجاَرِة.

ِقيُق  ْسِر، واْلَهدِيُل ِلْلَحَماِم، والنَّ ِفيُر للنَّ َغاُء ِلْلَغَنِم، والصَّ ِهيُل لْلَفَرِس، واْلُخَواُر ِلْلَبَقِر، والثُّ ج - الصَّ

ْفَدِع. ِللضِّ

٢ - َمـْنـِزُلـَنـا

َأَنا َأعيُش َمُع ُأْسرِتي باْلَمِديَنِة، وَنسُكُن ِفي َمْنِزٍل َواِسٍع.

ْسَرِة ِقْسٌم َخاصٌّ ِبَها ِفيِه ُغْرفٌة ِلْلمِعيَشِة، َوِفيَها  َعاِم، وِلْألُ ُيوف َمْجِلٌس، ِبِجَواِرِه صالٌة للطَّ للضُّ

ْوم. اي، وُحْجرٌة ِلْلَمْطَبِخ، َوَثَالُث ُغَرٍف للنَّ َمِر َوَتَناُوِل الشَّ َنْجَتِمُع ِللسَّ

َباَحِة. ٌة َجِميلٌة، َوَحْوٌض للسِّ وُيِحيُط َبَمنِزِلَنا ِفَناٌء ِبِه َحِدِيَقٌة َمْنِزِليَّ

٣ - ِإمالٌء  اختباريٌّ  (٢)

(١) فقه اللغة ص ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) انظر كتاب املعلم.



٤٤

ابع الدرس الرَّ

ِكَتاُبُة اْلَكِلَماِت اْلَمْبُدوءِة بـ (ال) إذَا َسَبَقْتَها:
اْلَباُء أِو اْلَفاُء أِو اْلَكاُف

ِكَتاُبُة اْلَكِلَماِت اْلَمْبُدوءِة بـ (ال) إذَا َسَبَقْتَها:
اْلَباُء أِو اْلَفاُء أِو اْلَكاُف

ِكَتاُبُة اْلَكِلَماِت اْلَمْبُدوءِة بـ (ال) إذَا َسَبَقْتَها:

اَألْمِثَلُة :

ج ب أ
ْحِم . َطَبْخُت اُألْرَز باللَّ

ْيُموَن. ْيُموَنَعَصرُت البرُتقاَل فاللَّ ْيُموَنَعَصرُت البرُتقاَل فاللَّ فاللَّ
. َنبِ األُب َقْلُبُه َأْبَيُض َكاللَّ

اَجة. رَّ اَجةأَْذَهُب إَِلى اْلَمْدَرَسِة بالدَّ رَّ اَجةأَْذَهُب إَِلى اْلَمْدَرَسِة بالدَّ رَّ بالدَّ
ْعَلبَشاَهْدُت اَألَسَد َفالثَّْعَلب. ْعَلبَشاَهْدُت اَألَسَد َفالثَّ َفالثَّ
اُروِخ. اُروِخاِْنَطَلَقِت اْلُكَرُة َكالصَّ اُروِخاِْنَطَلَقِت اْلُكَرُة َكالصَّ َكالصَّ

َكَتْبُت باْلَقَلِم اَألْحَمِر
اَح فاْلَموَز. فَّ أَكَل َخاِلٌد التُّ

اَقة َسِريَعٌة َكاْلِحَصاِن. النَّ

اْلُمَناَقَشة :
َنَة فِيَها: ُل اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ - َأْقَرُأ َأْمِثَلَة اَلمجموعة (أ) َوَأَتَأمَّ

(ِباْلَقَلِم - َفاْلَمْوَز - َكاْلِحَصاِن).
- َما َنْوُع (ال) ِفي َهِذِه اْلَكِلَماِت؟ َوَما اْلَحْرُف الَِّذي َسبَق (ال)، ِفي ُكلِّ َكِلَمٍة؟

ِباْلَقَلِم - َفاْلَمْوَز - َكاْلِحَصاِن
- َما َنْوُع (ال) ِفي َهِذِه اْلَكِلَماِت؟ َوَما اْلَحْرُف الَِّذي َسبَق (ال)، ِفي ُكلِّ َكِلَمٍة؟

ِباْلَقَلِم - َفاْلَمْوَز - َكاْلِحَصاِن

- (ال) ِفي َهِذِه اْلَكِلَماِت ......................... َألنَّ الَم (ال) َتْظَهُر ُنْطًقا َوِكَتَابًة، َوَكِلَمُة 
(اْلَقَلم) َسَبَقَها َحْرُف اْلَباء (باْلَقَلم).

َوَكِلَمُة (اْلَمْوز) َسَبَقَها َحْرُف اْلَفاِء (َفاْلـَمـْوَز).



٤٥

َوَكِلَمُة (اْلِحَصان) َسَبَقَها َحْرُف اْلَكاِف (َكاْلِحَصاِن).
ِإَذا َدَخْلْت َعَلى َكِلَمٍة َمْبُدوءٍة بـ (ال)  اْلَمْكُسوَرَة  َم  اِبق َأنَّ الالَّ رِس السَّ َلَقْد َعَرْفُت ِفي الدَّ  -

م اْلَمْكُسوَرُة ِبالِم (ال). ُحِذَفْت َهمَزُة (ال)، واَتََّصَلْت الالَّ
- َفَهْل ُحِذَف َشْيٌء ِمْن َكلَماِت َأْمِثَلِة المجموعِة (أ) َبْعَد ُدُخوِل اْلَباِء َأِو اْلَفاِء َأِو اْلَكاف َعَلْيَها: 

(باْلَقَلِم - َفاْلَمْوِز - َكاْلِحَصان)؟
- َلْم ُتْحَذْف َهمَزُة (ال) ِمْن َهِذِه اْلَكِلَماَت َبْل َبِقَيْت (ال) واتََّصَلِت اْلَباُء، َواْلَفاُء، واْلَكاُف 

ِبَهمَزِة (ال) الَّقَمريَّة.
َنَة فيَها: ُل اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ - َأْقَرُأ َأْمثَلَة المجموعة (ب)، َوَأَتَأمَّ

اُروِخ). ْعَلُب - َكالصَّ اَجِة - َفالثَّ رَّ (بالدَّ

- َماَنْوُع (ال) ِفي َهِذِه اْلَكِلَماِت؟
- َوَهْل ُحِذَف َشْيٌء ِمَن اْلَكِلَماِت َبْعَد ُدُخوِل اْلَباِء َأِو اْلَفاِء َأِو اْلـَكاِف َعلْيَها؟

َتْظَهُر ِفي  اْلِكَتاَبِة َوال  َتْظَهُر ِفي  اْلَكِلَماِت.............؛ َألنَّ الم (ال)  َهِذِه  - (ال) في 
ٌد. ْطِق، َواْلَحْرُف الَِّذي َبْعَدَها ُمَشدَّ النُّ

َبـــْل َبِقَيْت  - َوَبْعَد ُدُخوِل اْلَباِء َواْلَفاِء َواْلَكاف َعَلى َهِذِه اْلَكِلَماِت َلُم ُيْحَذْف َشْيٌء ِمْنَهــا، 
ِة. ْمِسيَّ (ال)، َواتََّصَلِت اْلَباُء َواْلفاُء َواْلَكاُف ِبَهَمِزة (ال) الشَّ
َنَة ِفيَها: ُل اْلَكِلَماِت اْلُمَلوَّ - َأْقَرُأ َأْمِثَلَة الَمْجُموَعِة (ج)، َوَأَتَأمَّ

َبِن). ْيمُون - َكاللَّ (ِباللَّْحم - َفاللَّ

فأِجُد َأنَّ َهِذِه اْلكلماِت َمْبُدوَءٌة ِفي أْصِلَها بالم : (َلْحٌم - َلْيُموٌن- َلَبٌن) َوَدَخلْت َعَلْيَها (ال) 
َبُن، ُثمَّ َسَبَقْتَها َهِذِه اْلُحُروُف: اْلَباُء، اْلفاُء، اْلَكاُف،  ْحُم - الّلْيُمون - اللَّ ُة: اللَّ ْمِسيَّ الشَّ

َبِن. ُموَن - َكاللَّ ْحِم - َفالليَّ َوُكِتَبْت َهَكَذا: ِباللَّ



٤٦

- َفَهْل ُحِذَف َشْيٌء ِمَن اْلَكِلَماِت َبْعَد ُدُخوِل اْلَباِء َأْو اْلَفاِء َأْو اْلَكاِف َعَليَها ؟
- َلْم ُيْحَذْف َشْيٌء ِمْن اْلَكِلَماِت َبْعَد ُدُخوِل اْلَباِء واْلَفاِء واْلَكاِف َعَليَها ، َبْل َبِقيْت (ال)، 

ِة . ْمِسيَّ واتََّصَلِت اْلَباُء واْلَفاُء واْلَكاُف ِبَهمَزِة (ال) الشَّ

القاعدة:

ِإَذا َدَخَلِت اْلَباُء َأْو اْلَفاُء َأْو اْلَكاُف َعَلى َكِلَمٍة َمْبدوَءٍة بـ (ال) اْلَقــَمــريَّة َأو 
ْمِسّية : ال ُيْحَذُف َشيٌء ِمَن اْلَكِلَمِة، وتتصل َهِذِه اْلُحُروُف ِبهمَزِة (ال)  الشَّ
ِإَذا َدَخَلِت اْلَباُء َأْو اْلَفاُء َأْو اْلَكاُف َعَلى َكِلَمٍة َمْبدوَءٍة بـ (ال) اْلَقــَمــريَّة َأو 
ْمِسّية : ال ُيْحَذُف َشيٌء ِمَن اْلَكِلَمِة، وتتصل َهِذِه اْلُحُروُف ِبهمَزِة (ال)  الشَّ
ِإَذا َدَخَلِت اْلَباُء َأْو اْلَفاُء َأْو اْلَكاُف َعَلى َكِلَمٍة َمْبدوَءٍة بـ (ال) اْلَقــَمــريَّة َأو 

ِعْنَد ِكَتابِتَها .

ْقويـُم: التَّ

َجَمٌل    -     َرْعٌد     -     َلْيٌل

ابقَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. - َأْقَرُأ اْلَكِلَمات السَّ
ُن َنْوَع (ال). - ُأْدِخُل (ال) َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة ِمْنَها، وُأَبيِّ

ِلَمٍة َبْعَد ُدُخوِل (ال) َعَلْيَها. - ُأْدِخُل اْلَباَء َواْلَفاَء َواْلَكاَف َعَلى ُكلِّ َكَ
وَرِة َبْعَد ُدُخوِل اْلُحُروِف َعَلْيَها.   بُّ - َأْكُتُب اْلَكِلَماِت ِفي السَّ



٤٧

ُل ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب اَألوَّ

ـْدِريَبــــاُت التَّ

ْيُث. اِئَرُة    -    اللَّ ١ - اْلَيُد    -    الطَّ

ْهُو    -    اْلِهَالُل. ُهوُر    -    اللَّ ٢ - الزُّ

ْخَلُة. ْوُز    -    اْلِعَنُب    -    النَّ ٣ - اللَّ

ابقِة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. - َأْقَرُأ اْلَكِلَمات ِفي اْلَمْجُموَعاِت السَّ
- ُأْدِخُل اْلَباَء َعَلى َكِلَماِت اْلَمْجُموَعِة اُألوَلى، وَأْقَرؤَها.
اِنَية، وَأْقَرؤَها. - ُأْدِخُل اْلَفاَء َعَلى َكِلَماِت اْلَمْجُموَعِة الثَّ

اِلَثة، وَأْقَرؤَها.  - ُأْدِخُل اْلَكاَف  َعَلى َكِلَماِت اْلَمْجُموَعِة الثَّ
- َأَضُع اْلَكِلَمَة اُألوَلى من ُكلِّ َمجُموَعٍة ِفي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة (ُبْعَد ُدُخوِل اْلَحْرِف َعَلْيَها).

اِني ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب الثَّ

ـاِلـَيـة، َعَلى َأْن  َيْشَتِمـَل ُكـلُّ َجـَواٍب َعَلى َكِلَمٍة َمْبـُدوءٍة ِبــ (ال)،  ُأجيُب َعـِن األْسِئَلـِة الـتَّ
َوَسَبَقْتَها اْلَباُء أِو اْلَفاُء َأِو اْلَكاُف:

١ - ِبَماَذا َنْفَتُح الَباَب؟
ُبوَرِة؟ ٢ - ِبَماَذا َنْكُتُب ِفي السَّ

َعاَم؟ ُق الطَّ ٣ - ِبَماَذا َنَتَذوَّ



٤٨

ِه؟ ٤ - َكْيَف َيْنَقضُّ اْلَفاِرُس َعَلى َعُدوِّ
َالِة؟ ُم ِللصَّ ٥ - ِإَذا ُفِقَد اْلَماُء، َفِبَماَذا َنَتَيمَّ

٦ - ُأَرتُِّب أيَّاَم اُألْسُبوِع َوَأْسَتْخِدُم َحْرَف اْلَفاِء.

( وِريٌّ الُث ( َسبُّ التَّدِريُب الثَّ

اِلَيَة ِبَصوٍت َمْسُموٍع. - َأْقَرُأ اآلَياِت التَّ
- َأْسَتْخِرُج ِمْنَها ُكلَّ َكِلَمٍة َمْبُدوءٍة ِبـ (ال) َوَسَبَقْتَها اْلَباُء َأِو اْلَفاُء َأِو اْلَكاُف .

ُبوَرِة. - َأْكُتُب اْلَكِلَماِت الَِّتي اْسَتْخَرْجُتَها ِفي السَّ
. َرٍة، َواْسَمْنيِ ُمَؤنََّثْنيِ - َأْسَتْخِرُج ِمَن اآلَياِت: َثَالَثَة َأْسَماٍء ُمَذكَّ

(١) .  - ١
(٢) .  - ٢

(٣) .  - ٣
(٤) .  - ٤

(٥) .  - ٥
(٦) .  - ٦

(١) سورة القارعة .
(٢) سورة العلق .

(٣) سورة املرسالت .
(٤) سورة التني .

(٥) سورة املطففني .
(٦) سورة الرحمن . 



٤٩

( اِبُع ( َفْصِليٌّ التَّدِريُب الرَّ

ِل: ْطِر األوَّ ٭ ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل َعَلى ِمَثاِل السَّ

كاْلَمــــاِء  َفاْلَمـــــاُء باْلَمـــاِء 
.............................. ْوُب َفالثَّ ..............................

َعاِب َكاللُّ .............................. ..............................

.............................. .............................. ِباْلَمْعُروِف

.............................. َظاُم َفالنِّ ..............................

.............................. .............................. ِني ِباللِّ
ِخ َكاْألَ .............................. ..............................



٥٠

( التَّدِريُب اْلَخاِمُس ( َفْصِليٌّ

اَمَها. ِل، ُثمَّ ُأْدِخُل َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة اْلَحْرَف الَِّذي َأَمَ ـ َأْقَرُأ اْلَكِلَماِت ِفي اْلَحْقِل اَألوَّ
ِص َلَها. - َأْكُتُب اْلَكِلَمَة َمَع اْلَحْرِف الَِّذي َأْدَخْلُتُه ِفي اْلَحْقِل اْلُمَخصَّ

ص َلَها. - ُأْدِخُل اْلَكِلَمَة ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة، ُثمَّ َأْكُتُبَها ِفي اْلَحْقِل اْلُمَخصَّ

اْلُجْمَلُة اْلُمِفيَدُة اْلَكِلَمُة  َمَع  اْلَحْرِف اْلَحْرُف اْلَكِلَمُة
.......................................... ............... ِبــ اْلُبرُتَقاُل
.......................................... ............... َفـ َياُم الصِّ
.......................................... ............... َكـ ْيُموُن اللَّ
.......................................... ............... ِبــ َواِفُل النَّ
.......................................... ............... َفـ َباُس اللِّ
.......................................... ............... َكـ اْلَوْرَدُة
.......................................... ............... ِبــ ْمُس اللَّ
.......................................... ............... َفـ اْلِكَتاُب
.......................................... ............... َكـ ْيَطاُن الشَّ



٥١

( ادُس (َمْنِزِليٌّ التَّدِريُب السَّ

   - ١ -   ١
(١) .                                .                                

(٢) .  - ٢
(٣) .  - ٣

(٤) .  - ٤
(٥) .  - ٥

  - ٦
(٦) .                                                     .                                                    

 - ٧ - ٧
(٧) .                         .                        

(٨) .  - ٨

(١) سورة اجلمعة .
(٢) سورة املطففني .
(٣) سورة الفرقان .

(٤) سورة العاديات .
(٥) سورة القلم .

(٦) سورة اجلمعة .
(٧) سورة القصص .

(٨) سورة املرسالت .



٥٢

(١) .   - ٩
(٢) . - ١٠

(٣) . - ١١
(٤) . - ١٢

(٥) . - ١٣
(٦). - ١٤

   (٧) . - ١٥

(١) سورة النازعات .
(٢) سورة الدخان .
(٣) سورة القيامة .
(٤) سورة اإلسراء .

(٥) سورة القلم .
(٦) سورة يونس .
(٧) سورة اجلمعة .



٥٣

- ِفي ِكَتاِب (اْلِقَراَءة َواْلَمْحُفوَظات) َدَرْسُت َوَحِفْظُت َنِشيدًا ُعْنَواُنُه: (ُصْنُع َربِّي). 
اِلي َما َيِلي: ٍل، ُثمَّ َأْسَتْخِرُج ِمْنُه ِفي اْلَجْدَوِل التَّ ُأِعيُد ِقَراءَة الَمْوُضوِع ِبَتَأمُّ

اِلي: اِبَقَة ِقَراءًة َصِحيَحًة، ُثمَّ َأْسَتْخِرُج ِمْنَها اْلَمْطُلوَب ِفي اْلَجْدَوِل التَّ َأْقَرأُ اآلَياِت السَّ

( اِبُع (َمْنِزِليٌّ التَّدِريُب السَّ

الْجــــــــــــــــَواُب الَمْطُلــــــــــوُب

............. ............. .............
لُـــهــــَا َالٌم َوَدَخَلْت  لُـــهــــَا َالٌم َوَدَخَلْت أ - َثــــَالُث َكـــِلَماٍت َأوَّ أ - َثــــَالُث َكـــِلَماٍت َأوَّ

ــُة. ْمسيَّ َعَلْيَهـا (ال) الشَّ

............. ............. .............
ب -َثـــــَالُث َكـــــِلَمــــاٍت  فيــــــهـــــا (ال)

       َوَدَخـَلْت َعَلْيَها الٌم َمْكُسوَرٌة.

............. ............. .............
ج - َثــــَالُث َكـــــِلَمــــاٍت َمْبُدوَءٍة بـِ  (ال) ج - َثــــَالُث َكـــــِلَمــــاٍت َمْبُدوَءٍة بـِ  (ال) 

َوَسَبَقْتـــَهــا اْلَبــــاُء.

............. ............. .............
َمْبدُوَءٍة بـِ  (ال)  َمْبدُوَءٍة بـِ  (ال) د - َثــــــَالُث َكــــــِلَمــــات ٍ د - َثــــــَالُث َكــــــِلَمــــات ٍ

َوَسَبَقْتـَهـــــا اْلَفاُء.

............. ............. .............
هـ-َثـــَالُث َكـِلـَمـاٍت َمــْبــــُدوَءٍة بـِــ  (ال) هـ-َثـــَالُث َكـِلـَمـاٍت َمــْبــــُدوَءٍة بـِــ  (ال) 

َوَسَبَقْتـَها اْلَكـاُف.

١٢٣



٥٤

أ - َخْمَس َكِلَمـاٍت َمْبـُدوَءٍة بـ (ال) الَقَمـِريَّـة، ُثـمَّ ُأْدِخــُل َعَلى ُكـلِّ َكـِلَمـٍة ِمـْنـَها اْلـَبـاَء 
َواْلَفاَء، َواْلَكاَف.

ْمسيَّة، ُثمَّ ُأْدِخـــُل َعَلـى كـــلِّ َكِلـَمٍة ِمْنَها  ب - َخْمَس َكِلَماٍت َمْبـــُدوَءٍة بـ (ال) الشَّ
اْلَباَء َواْلَفاَء، َواْلَكاَف.

اْلَكِلَمُة َمَع اْلَكاِف اْلَكِلَمُة َمَع اْلَفاِء اْلَكِلَمُة َمَع اْلَباِء اْلَكِلَمُة اْلَمْبُدوَءُة
 ِبـ (ال) اْلَقَمِريَِّة

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

اْلَكِلَمُة َمَع اْلَكاِف اْلَكِلَمُة َمَع اْلَفاِء اْلَكِلَمُة َمَع اْلَباِء اْلَكِلَمُة اْلَمْبُدوَءُة بـِ 
ِة ْمِسيَّ (ال) الشَّ

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................



٥٥

اه . ٌة َيا ُأمَّ َجَلَسِت اُألْسَرُة ِإَلى اْلَماِئَدِة، َفَقاَل اْلوَلُد: ِإنََّها َأْنَواٌع َشِهيَّ
َحلِّي ِبآَداِب  َعُم - َوِإَلى التَّ كِر َتُدوُم النِّ كِر - َفِبالشُّ َقاَل اَألُب: َنَعم، ِإنَّها ِنَعٌم َتْحَتاُج ِإَلى الشُّ
ُد ُيَساِعُد الِمـْعَدَة َعَلى  ًدا، َفاْلَمْضُغ اْلَجيِّ ْكِل ِباْلَيميِن، َوَأْن َنْمَضَغ َجيِّ ْسِمَيِة، َوَكاْألَ َعاِم َكالتَّ الطَّ

اْلَهْضِم، وَأْن َنْحَمَد اهللا َبْعَد األْكِل، وَأْن َنْحَتِفَظ ِبَباِقي األْطِعَمِة.

ٌة ُنُصوٌص ِإْمالِئيَّ
١- آداُب اَألْكِل

يَِّة ٢- ِمَن اْلَحَيـَواَناِت اْلَبـرِّ

ْئُب ُيَهاِجُم  ُحوِم. َفالذِّ ُعوِديَِّة َمْجُموَعٌة ِمَن اْلَحَيَواَناِت آِكَلِة اللُّ ِة السُّ َتِعيُش ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربيَّ

اْلَمَواِشي الَِّتي َتْرَعى اْلَبَراِرَي.

َحَظاِئِرَها  ِمْن  ْيل  ِباللَّ َيْقَتِنُصَها  الَِّتي  َواَألَراِنُب  ُيوُر  َوالطُّ َجاُج  الدَّ ِهي  ِذيَذُة  اللَّ َوْجَبُتُه  ْعَلُب  َوالثَّ

َوَأْعَشاِشَها َوُجُحوِرَها.

َحاُق ِبَها؛ َفَيْأُكُل ِمْنَها َما ُيْشبُعُه. ِمُر َفُهَو ُيَطاِرُد َفِريسَتُه ِبُسرعٍة َحتَّى َيِتمَّ َلُه اللَّ َأَما النَّ

(١) انظر كتاب املعلم .

٣- ِإمالٌء اختباريٌّ (١)



٥٦

رُس اَخلاِمُس الدَّ

ْأِسيَتاِن، ْقَطتاِن الرَّ ْقَطُة،النُّ ْرِقيِم :اْلَفاِصَلُة ،النُّ  َعالَماُت التَّ
 َعالَمُة االْسِتْفهاِم (١)

ْأِسيَتاِن، ْقَطتاِن الرَّ ْقَطُة،النُّ ْرِقيِم :اْلَفاِصَلُة ،النُّ  َعالَماُت التَّ
 َعالَمُة االْسِتْفهاِم 

ْأِسيَتاِن، ْقَطتاِن الرَّ ْقَطُة،النُّ ْرِقيِم :اْلَفاِصَلُة ،النُّ  َعالَماُت التَّ

َتَنـــاَجـــــــُشوا،َوَال  َتَحـــــــاَســـُدوا،َوال  ـــَم:«َال  َوَســلَّ َعَلْيِه  اُهللا  َصَلى  اِهللا  َرُســــوُل  َقـــاَل   -١

. َتَبـــــاَغُضوا...» (٢)

َحَيـــاٍة َجِديَدٍة، ِإَلى  ُســــْرَعٍة  ِفـي  َوَتَحـــــوَلْت  َزاِهــــًرا ،  َعــْهـــًدا  َدَخــَلْت  اْلُجَبــْيـــِل  َمِديَنُة   -٢

ا. ا َعَالِمّيً ًعا ِصَناِعّيً َوَأْصَبَحْت ُمَجمَّ

٣ - اْلَكِلَمُة َثَالَثُة َأْقَساٍم: ِاْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.

ُمَذاَكَرَة  َأْتَمــْمَت  َهـــــْل  وَلِدي؟  َيا  اْلَيْوَم  َحـــــالَُك  َكْيَف  َفْيَصٍل:  ِلَوَلِدِه  اْلَواِلُد  َقاَل   -  ٤

ُدُروِسَك؟

٥ - َقَال َفْيَصـُل: َنَعـم، َأْتَمَمُت اْلُمَذاَكَرَة، َوَأَنا ِبَخْيٍر وِهللا اْلَحْمُد.

ْعِميِم اْلَوَزاِري رقم ٤٩/٥٢٥ في ١٤١٧/٦/٢٥هـ. البـات ُدوَن ُمَحاَسَبتهْم َعَلْيَها َحَسب التَّ ـالِب والطَّ (١) ُتْمَلى َهِذه العـالمـاُت َعَلى الطُّ
(٢) رواه مسلم.

اَألْمِثَلُة :



٥٧

اْلُمَناَقَشة :
َنَة اْلَمـْوُجـــوَدَة ِفي ِنــَهـــاَيِة اْلُجـــَمِل َبْيَن َأْجَزاِئَها، ُل اْلَعـَالَماِت اْلُمـَلوَّ ْرِس، َوَأَتَأمَّ - َأْقَرُأ ُجَمَل الدَّ

 َهْل أْعِرُف َهِذِه اْلَعَالَماِت؟
قطِة (.) َو َعالَمـِة االْسِتْفَهاِم (؟)،  َنـُة َأْعـِرُف َبْعَضَها، ِمـْثل:النُّ - َهـِذِه اْلَعَالمـَاُت اْلُمَلـوَّ

َوال َأْعِرُف االْثَنَتْيِن اْلَباِقيَتْيِن.
َنٍة َوِهَي: [، . : ؟]. َوِفـــي اْلِكَتـــاَبـــِة  ْرِس َأْرَبُع َعــالَماٍت ُمَلوَّ - َأْحَسْنَت، َفــِفــي َهـَذا الدَّ
اإليضاِح  َعالَمات  َأْي  ْرِقيِم)  التَّ (َعالَماِت  ى:  ُتَسمَّ َعالَماٍت  َعْشِر  ِمَن  ْكَثُر  َأ ة  ِبيَّ ْلَعَر ا

ْنِظيِم. َوالتَّ
ــِحيـــَحِة؛  الصَّ َأَمــاِكِنَهـا  ِفي  َواْسَتْخَدَماَها  الَعـــالَماِت  َهِذه  َوالَكاِتَبُة  اْلَكـــاِتُب  َعــَرَف  َفــإَذا   -

ا َكَتَبا. َنا اْلِكَتاَبَة َوَوّضَحا اْلَمْقُصوَد ِممَّ ا َوَحسَّ َيُكوَنا َقْد َأْحَسَنَ
َم اْلَقاِرُئ َوالَقاِرَئُة َهِذِه اْلَعـــالَماِت َوالَحَظاَها؛ َفِهَما ِبُسُهوَلِة َما َيْقـــَرآن، َوَعـــَرَفا َأَماِكَن  - َوإَذا َتَعلَّ

ْبَرِة اْلمَناِسَبِة. يا اْلَكِلَمَة َواْلُجْمَلَة ِبالنَّ اْلَوْقِف، َوَأدَّ
َها  ْرِقيِم، َوِلُكلِّ َعالَمٍة َشْكُلَ ُم َلك َأْرَبَع َعالَماٍت ِمْن َعالَماِت التَّ رِس َسُنَقدِّ - َوِفي َهَذا الدَّ

َواْسُمَها َوَمَواِضُع اْسِتْخَداِمَها َوِهَي:
.( - ( ، ) َوَهِذِه اْلَعالَمُة اْسُمَها (اْلَفاِصَلُةُ

- َوَمَواِضُع اْسِتْخَداِمَها َكِثيرٌة ِمْنَها :
ِل:َال َتَحـــــاَســــُدوا ،َوالَتـــَناَجُشوا، َوَال  أ - اْلَفــْصــــُل َبْيَن اْلُجـــَمــــِل اْلَقـــِصيـــــَرِة، َكاْلِمَثـــــاِل األوَّ

َتَباَغُضوا.
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اِني: َمِديَنُة اْلُجَبْيِل َدَخَلْت َعـْهـًدا َزاِهًرا، َوَتَحوَلْت  ِويَلِة، َكاْلِمَثاِل الثَّ ب - الَفْصُل َبْيَن اْلُجَمـِل الطَّ
ا. ا َعَالِمّيً ًعا ِصَناِعّيً ِفي ُسْرَعٍة ِإَلى َحَياٍة َجِديَدٍة،َوَأْصَبَحْت ُمَجمَّ

الِث: اْلَكِلَمـــُة َثـــَالَثُة َأْقــــَسِام:  يِء َوأْنـــــَواِعـــِه، َكـــاْلِمَثـــاِل الثَّ ج - الـَفـــْصُل َبيـَْن َأْقَساِم الشَّ
ِاْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.

ْقَطُة) - (.) َوَهِذِه الَعالَمُة ِاْسُمَها (النُّ
- َوَمَواِضُع اْسِتْخَداِمَها َكِثيَرٌة ِمْنَها:

ِة الَِّتي ال اْسَتْفَهاَم ِفيَها؛ ِلَتُدلَّ َعَلى َتَماِم اْلَمْعَنى، َكَما ُهَو َواِضٌح  امَّ أ - ِفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة التَّ
ْرِس. ِفي َأْمِثَلِة الدَّ

ب - ِفي ِنَهاَيِة ُجْمَلِة اَألْمِر، َحتَّى َلْو َكاَنْت َقِصيَرًة ِمْثَل: اْجِلْس.
ْأِسيَتاِن). ْقَطتاِن الرَّ - (:) وهذه العالمة اسُمها (النُّ

- َوَمَواِضُع اْسِتْخَداِمَها َكِثيَرٌة ِمْنَها:
اِبَع: ل َوالرَّ أ - َبْعَد اْلَقوِل، َكَما ِفي اْلِمَثاَلْيِن اَألوَّ

َم: ........................... . َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 َقاَل اْلَواِلُد ِلَوَلِدِه َفْيَصٍل :  .............  َقاَل َفْيَصٌل : ..................... .

اِلَث: اْلَكِلَمُة َثَالَثُة  ْقِسيِم، َكَما ِفي اْلِمَثاِل الثَّ الَّة َعَلى التَّ ب - َبْعَد الَكِلَماِت الدَّ
       َأْقَساٍم: ِاْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.

الَّة َعَلى الَتْمِثيِل: ج - َبْعَد الَكِلَماِت الدَّ
ِمْثَل:   ..................... .         َنْحَو:    ..................... .
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- (؟) َوَهِذِه اْلَعالَمُة اْسُمَها (َعالَمُة االْسِتْفَهاِم).
اِبِع: َكْيَف َحالَُك اْلَيْوَم َيا وَلِدي؟ َهْل َأْتَمْمَت  َؤاِل َكَما َفي اْلِمَثاِل الرَّ َوُتـوَضُع ِفـي ِنَهـاَيِة السُّ

ُمَذاَكَرَة ُدُروِسَك؟  َوِمْثل: َأْيَن َأُخوِك؟ َمَتى االْمِتَحاُن؟ َماَذا ُتِريِدين؟

القاعدة:

َمَواِضُع اْسِتْخَداِمَها َشْكُلَها ْرِقيِم اْسُم َعَالَمِة التَّ

َبْيَن اْلُجَمِل.
ْيِء َوَأْنَواِعِه. َبْيَن َأْقَساِم الشَّ

، اْلَفاِصلُة

ِة اْلَمْعَنى. امَّ َفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة التَّ . ْقَطُة النُّ

َبْعَد اْلَقْوِل.
ْمِثيِل. ْقِسيمِ َأْو التَّ الَّة َعَلى التَّ َبْعَد اْلَكِلَماِت الدَّ : َتاِن ْأِسيَّ ْقَطتاِن الرَّ النُّ

ؤال. ِفي ِنَهاَيِة السُّ ؟ َعالَمُة االْسِتْفهاِم

ْرِقيِم: ِهَي ُرُموٌز َوإَشاَراٌت َمْخُصوَصٌة، َيْسَتْخِدُمَها اْلَكاِتُب ِفي ِنَهاَيِة  - َعَالَماُت التَّ
اْلُجَمِل، َأْو َبْيَن َأْجَزاِئَها؛ ِلَتْقِسيِم اْلَكَالِم، َوِإيَضاِح َمَعاِنيِه.

ْرِقيِم َكِثيَرٌة ِمْنَها: - َعَالَماُت التَّ
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ْقويـُم: التَّ

(١) َخاَن»  ُاؤُتِمَن  َوِإَذا  َأْخَلَف،  َوَعَد  َوِإَذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ ِإَذا  َثَالٌث:  اْلـُمناِفِق  «آيُة 
َفَهل ِفيك َشْيٌء ِمْنَها؟

َخاَن»  ُاؤُتِمَن  َوِإَذا  َأْخَلَف،  َوَعَد  َوِإَذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ ِإَذا  َثَالٌث:  اْلـُمناِفِق  «آيُة 
َفَهل ِفيك َشْيٌء ِمْنَها؟

َخاَن»  ُاؤُتِمَن  َوِإَذا  َأْخَلَف،  َوَعَد  َوِإَذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ ِإَذا  َثَالٌث:  اْلـُمناِفِق  «آيُة 

اِبَقَة، َوَأْذُكُر ِمْنَها اْسَم ُكلِّ َعَالَمِة َتْرِقيٍم َدَرْسُتَها. - َأْقَرُأ اْلِعَباَرَة السَّ
َمِة. ِم َواْلُمَعلِّ وَرِة ِمْن إْمالِء اْلُمعلِّ بُّ ْرِقيِم ِفي السَّ اِبَقَة َمَع َعَالَماِت التَّ - َأْكُتُب اْلِعَباَرَة السَّ

ُل ( َشَفِهيٌّ ) التَّدِريُب اَألوَّ

ـْدِريَبــــاُت التَّ

كْت األمُّ َوَقالت: َكْيَف  ه: َأَنا أْغِلُب اْلِقطَّ اْلكبير. َضَحِ غيُر ُألمِّ َقاَل اْلَفْأُر الصَّ

َها اْلَفْأُر اْلَمْغُروُر؟ َقاَل :َأْجِري ِبُسْرَعٍة، َوَأْدُخُل اُجلْحَر. َتْغِلُب الِقطَّ َأيُّ

يَها. ْرِقيِم، َوُأَسمِّ اِبَق، َوَأَتَعّرُف َعالَماِت التَّ َواَر السَّ ـ َأْقَرُأ اْحلِ

(١) متفق عليه.
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اِني ( َشَفِهيٌّ  ) التَّدِريُب الثَّ

ْرِقيِم الَِّتي َدَرْسُتَها: َأْقَرُأ َما َيْأِتي، ُثمَّ َأْذُكُر اْسَم ُكلِّ َعالَمٍة ِمْن َعالَماِت التَّ
(١) . ١ - َقاَل اهللاُ َتَعاَلى:
الَمُة. َأنِّي السَّ َداَمُة، َوِفي التَّ الَمُة.٢ - ِفي اْلَعَجَلِة النَّ َأنِّي السَّ َداَمُة، َوِفي التَّ ٢ - ِفي اْلَعَجَلِة النَّ

َياِض؟ ٣ - َمَتى َتمَّ َفْتُح الرِّ
٤ - اْثَناِن ال َيْشَبَعاِن: َطاِلُب ِعْلٍم، َوَطاِلُب َماٍل.

وِريٌّ ) اِلُث ( َسبُّ التَّدِريُب الثَّ

 ِقيَل إلَياِس ِبْن ُمَعاِوَيَة: َما ِفيَك َعْيٌب إال َكْثَرُة اْلَكالِم.
َفَقاَل: َأَفَتْسَمُعوَن َصَواًبا َأْم َخَطًأ؟

َقالُوا: َبْل َنْسَمُع َصَواًبا.
َياَدُة ِمَن اْلَخْيِر َخْيٌر. َقاَل: َفالزِّ

اُس َعَلى إَياٍس؟ أ - َما اْلَعْيُب الَِّذي َأَخَذُه النَّ
ب -َكْيَف َداَفَع إَياٌس َعْن َنْفِسِه؟

ج - َمَتى َتُكوُن َكْثَرُة اْلَكالِم َعْيًبا؟
وَرِة (٢). بُّ رِقيِم ِفي السَّ اِبَقَة َمَع َعالَماِت التَّ د - َأْكُتُب اْلِفْقَرَة السَّ

(١) سورة األعلى.
(٢) يملي المعلم والمعلمة الفقرة إمالء سبورّيًا منظورًا.
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( اِبُع ( َفْصِليٌّ التَّدِريُب الرَّ

اْسِتْخَداُمَها ِفي َكَالٍم ُمِفيٍد َشْكُلَها ْرِقيِم  َعَالَمُة التَّ

..................................... ............. اْلـَفـاِصـَلــُة

..................................... ............. ـْقـَطــُة الـــنُّ

..................................... ............. ْأِسيَتاِن ْقَطتاِن الرَّ النُّ

..................................... ............. َعـالَمـُة االْسِتْفهـاِم

ِحيحِة َأَماَم اْسِمَها، ُثمَّ أْسَتْخِدُمَها ِفي َكالٍم ُمِفيٍد ِفي  ْرِقيِم الصَّ - َأْرُسُم َشْكَل َعَالَمِة التَّ
اِلي: اْلَجْدَوِل التَّ

( التَّدِريُب اْلخاِمُس (َفْصِليٌّ

اُج اَألْعَراِبيُّ َواْلَحجَّ

(ُنْقَطَتاِن  َلُه  َفَقاَل  (َفاِصَلٌة)  ا  َأْعَراِبّيً َفَلِقَي  (َفاِصَلٌة)  َعْسَكِرِه  َعْن  َيْوًما  اُج  الْحجَّ اْبَتَعَد 
اُج (َعالَمُة اْسِتْفَهاٍم) َتاِن) َكْيَف اْلَحجَّ َرْأِسيَّ

َتاِن) َظاِلٌم َغاِشٌم (ُنْقَطٌة) َقاَل اَألْعَراِبيُّ (ُنْقَطَتاِن َرْأِسيَّ
اِج، َفَسَأَلُهُم األْعَراِبيُّ َعْن َأِميِرِهْم، َفَقالُوا: َهَذا  َمِن َقِدَم َعْسَكُر اْلَحجَّ َوَبْعَد َقِليٍل ِمَن الزَّ
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رُّ  ، َفَقــاَم اَألْعـَراِبيُّ ِإَلْيـِه َوَقـاَل: السِّ َقِفيُّ ـــاُج بُن ُيوُسَف الثَّ الَِّذي َأَماَمَك ُهَو َأِميُرَنا اْلَحجَّ
هنهْنُه. ْا َع َا َعنا عْنا ع ا عفا عَف فعفَع َو ُاُجاُج اججاججَّ جحجَح حالحاْل كحكَحَك حضحَض ضفضَف ِلُع َعَلْيِه َأَحٌد،  الَِّذي َبْيِني َوَبْيَنَك ال َيطَّ

اَج؟ ١ - ِمبَاَذا َوَصَف األْعَراِبيُّ اْلَحجَّ

اَج؟ ٢ - َما الَِّذي َأْضَحَك اْلَحجَّ

. َتَها َخطٌّ ُ َنْوَع ُكلِّ َكِلَمٍة ِفي اْلُجْمَلِة الَِّتي َحتْ ٣ - ُأَبنيِّ

٤ - َأْذكُر اْلُمَضاِرَع َواألْمَر ِمْن َهَذْيِن اْلِفْعَلْنيِ : اْبَتَعَد - َقاَل.

اِلي: ٥ - ُأْكِمُل اْلَفَراَغ ِفي اْلَجْدَوِل التَّ

َما ُحِذَف ِمْنَها م اْلَكِلَمُة َمَع الالَّ َنْوُع (ال) اْلَكِلَمُة
................................ ................... ............. ـــاُج اْلـَحـجَّ
................................ ................... ............. مــــَِن الـــــزَّ

اِلي: اِلَيَتِني، وَأْكُتُبُهَما ِفي اْلَجْدَوِل التَّ ٦ - ُأْدِخُل اْلَباَء َواْلَفاَء َواْلَكاَف َعَلى اْلَكِلَمَتْنيِ التَّ

اْلَكِلَمُة َمَع اْلَكاِف اْلَكِلَمُة َمَع اْلَفاِء اْلَكِلَمُة َمَع اْلَباِء اْلَكِلَمُة
.......................... ..................... ..................... األْعـــَراِبـــيُّ
.......................... ..................... ..................... ـــــرُّ الـسِّ



٦٤

(اَألْعَراِبيُّ  اِبَقِة  السَّ اْلِقطَعِة  ِمَن  اُألوَلى  الثَّالَثِة  اَألْسُطِر  ِكَتاَبَة  َيِلي  ِفيَما  ُأِعيُد   -  ٧
ِحيَحِة َبَدًال ِمن اْسِمَها اْلَمْذُكوِر َبْيَن األْقَواِس. ْرِقيِم الصَّ اُج)، َمَع َوْضِع َعَالَمِة التَّ َواْلَحجَّ

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

اِدُس ( َمْنِزِليٌّ ) التَّدِريُب السَّ

ْيــِر) (١)  ـْم ِمَن الطَّ - ِفي ِكَتاِب اْلِقَراَءِة َواْلَمْحــُفوَظاِت َدَرْسُت َمْوُضوعـًا ُعْنـَواُنُه : (َتَعلَّ
اِلَيُة: َجاَءْت ِفيِه اْلِفْقَرُة التَّ

ِريِر (٢) ِإنَُّه َيَناُم ِفي اْلُعشِّ َفْوَق َشَجَرٍة (٣)  َقاَل الَواِلُد (١) ِإنَّ اْلُعْصُفوَر َياُبَنيَّ الَيَناُم َعَلى السَّ
َأْو ِجَداٍر (٤) َأْو َناِفَذٍة (٥)

َقاَل َأْيَمُن (٦) َوَمِن الَِّذي َيْبِني َلُه اْلُعشَّ (٧)
ُه (٩) َقاَل اَألُب (٨) اْلُعْصُفوُر ُهَو الَِّذي َيْبِني ُعشَّ

رِقيِم َمَكاَن اَألرَقاِم  ُف َعالَماِت التَّ ١ - ُأِعـيـُد ِقـَراَءَة اْلَمـْوضـُوِع ِمْن ِكَتاِب الِقَراَءِة َوَأَتَعرَّ
اِبَقِة. اْلَمْوُجوَدِة ِفي اْلِفْقَرِة السَّ

كتاب القراءة واحملفوظات للصف الرابع االبتدائي، الفصل الدراسي األول، ص ٨٥.



٦٥

َشْكَلَها  َوَأْرُسُم  اِبَقِة،  السَّ اْلِفْقَرِة  ِفي  َوَرَدْت  َعالَمٍة  ُكلِّ  اْسَم  رِتيِب  بالتَّ َأْكُتُب   -  ٢
اِلي: ْدَوِل التَّ ِحيَح ِفي اْجلَ الصَّ

ُه؟ ٣ - َكْيَف َيْبِني اْلُعْصُفوُر ُعشَّ
ج - ......................................................................................
......................................................................................

ِحيُح َشْكَلَها الصَّ اْسُم اْلَعالَمِة ِحيُح َشْكَلَها الصَّ اْسُم اْلَعالَمِة
................ ................ ٦ ................ ................ ١
................ ................ ٧ ................ ................ ٢
................ ................ ٨ ................ ................ ٣
................ ................ ٩ ................ ................ ٤

................ ................ ٥



٦٦

٤ - ُأْدِخُل َعَلى َكِلَمِة (اْلُعْصُفور) الالَم اْلَمْكُسورَة، ُثمَّ اْلَكاَف، ُثمَّ َأَضُع ُكّالً ِمْنُهَما 
اِلي: ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة َوَأْكُتُبُهَما ِفي اْلَجْدَوِل التَّ

اْلَكِلَمُة َمَع الالِم ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة اْلَكِلَمُة مع الالِم اْلَكِلَمُة

....................................... ............................... اْلُعْصُفوُر

اْلَكِلَمُة َمَع اْلكاِف ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة اْلَكِلَمُة مع اْلكاِف اْلَكِلَمُة
....................................... ...............................  اْلُعْصُفوُر

اِبُع ( َمْنِزِليٌّ ) التَّدِريُب السَّ

ُفُروُض اْلُوُضوِء (١)

َمُة (        ) َكْم ُفُروُض اْلُوُضوِء َيا َسارُة   (      ) َقاَلْت اْلُمَعلِّ
ٌة (       ) َقاَلْت سارُة (       ) ُفُروُض اْلُوُضوِء ِستَّ

َمُة (      ) اُْذُكِريَها (      ) َقاَلْت اْلُمَعلِّ
َقاَلْت َسارُة (        ) ِهَي (       )

كتاب التوحيد والفقه للصف الرابع االبتدائي ص ٢٨ طبعة ١٤٢٠هـ (بتصرف).



٦٧

١ - َغْسُل اْلَوْجِه، َوِمْنُه اْلَمْضَمَضُة َواالْسِتْنَشاُق (      )

٢ - َغْسُل اْلَيَدْيِن َمَع اْلِمْرَفَقْيِن (        )

ْأِس َوِمْنُه اُألُذَناِن (        ) ٣ - َمْسُح الرَّ

ْجَلْنيِ َمَع اْلَكْعَبْنيِ (       ) ٤ - َغْسُل الرِّ

ْرِتيُب (      ) ٥ - التَّ

٦ - اْلُمَواالُة (        )

اِبِق َثالَث َكِلَماٍت ِفيَها (ال) الَقَمِريَّة َوُأْدِخُل َعَلى ُكلِّ َكِلَمٍة  ١ - َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِحَواِر السَّ
اِلي: ِمْنَها الالَم اْلَمكسورة، ُثمَّ َأْسَتْعِمُلَها ِفي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة، َوَأْكُتُبَها ِفي اْلَجْدَوِل التَّ

ِم ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة اْلَكِلَمُة َمَع الالَّ ِم  اْلَكِلَمُة َمَع الالَّ الَكِلَمُة ِفيَها (ال) الَقَمِريَُّة

....................................... ............... .......................  - ١

....................................... ............... .......................  - ٢

....................................... ............... .......................  - ٣



٦٨

ُة َوُأْدِخُل َعَلى ُكلِّ  اِبِق َثالَث َكِلَماٍت ِفيَها (ال) الَشْمِسيَّ ٢ -  َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلِحَواِر السَّ
اِلي: ْدَوِل التَّ ًة اْلَكاَف، َوَأْكُتُبَها ِفي اْجلَ ًة اْلَفاَء، وَمرَّ ة اْلَباَء، َوَمرَّ َكِلَمٍة ِمْنَها َمرَّ

اْلَكِلَمُة َمَع اْلَكاِف اْلَكِلَمُة َمَع اْلَفاِء اْلَكِلَمُة َمَع اْلَباِء الَكِلَمُة ِفيَها
ُة ْمِسيَّ (ال) الشَّ

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

ْرِقيِم  اِبِق ِبَخطٍّ َواضٍح َوَجِميٍل، َمَع َوْضِع َعالَماِت التَّ اَسِتي ِكَتاَبة اْلِحَواِر السَّ ٣ - ُأِعيُد ِفي ُكرَّ
اْلُمَناِسَبِة َبْنيَ ُكلِّ َقْوَسْنيِ .

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................



٦٩

ٌة ُنُصوٌص إْمالِئيَّ

١- زيارُة صديق 
ُم ِللتَّالِميِذ: َأْيَن َصِديُقُكْم َعْبُداِهللا؟ - َقاَل اْلُمَعلِّ

ِة. يَّ حِّ - َقاَل التَّالِميُذ: َلَقْد َأَحسَّ ِبَمْغٍص ِفي َبْطِنِه، َوُدَواٍر ِفي َرْأِسِه َفَذَهَب ِإَلى اْلِوْحَدِة الصِّ
ُم : َشَفاُه اهللاُ، َوَأَعاَدُه َساِلًما. -َقاَل اْلُمَعلِّ

ِة. يَّ حِّ َقاَل التَّالِميُذ: َلَقْد َأَحسَّ ِبَمْغٍص ِفي َبْطِنِه، َوُدَواٍر ِفي َرْأِسِه َفَذَهَب ِإَلى اْلِوْحَدِة الصِّ
ُم : َشَفاُه اهللاُ، َوَأَعاَدُه َساِلًما. -َقاَل اْلُمَعلِّ

ِة. يَّ حِّ َقاَل التَّالِميُذ: َلَقْد َأَحسَّ ِبَمْغٍص ِفي َبْطِنِه، َوُدَواٍر ِفي َرْأِسِه َفَذَهَب ِإَلى اْلِوْحَدِة الصِّ

- َقاَل ُمَحّمٌد: َسَأُزورُه َيا ُأْسَتاُذ َبْعَد اْلَعْصِر إْن َشاَء اهللاُ.
َفاِء الَعاِجل. ْغُه َسالِمي َوَسالَم ُزَمالِئِه َجِميًعا، َوُدَعاَءَنا َلُه ِبالشِّ ُم : َبلِّ -َقاَل اْلُمَعلِّ

٢- اْلَخْصُم اْلَعِنيُد
َض َلُه َرُجٌل َوَقاَل َلُه: َأْسَألَُك ِباِهللا َأْن َتْضِرَب ُعُنِقي. ، َفَتَعرَّ - َخَرَج اْلَواِلي إَلى اْلَبرِّ

- َقاَل: َوِلَماَذا؟
ُجُل: َخْصٌم َعِنيٌد َقَهَرِني. - َقاَل الرَّ

- َقاَل: َمْن ُهَو؟ َقاَل: اْلَفْقُر.
- َقاَل: َفَكْم َيْكِفيَك؟ َقاَل: َأْرَبَعُة آالِف ِرَياٍل.

- َفَأْعَطاُه اْلَواِلي َما َطَلَبُه، َوَقاَل َلُه: ُخِذ اْلَماَل َواْسَتِعْن ِبِه َعَلى َخْصِمَك، َوَمَتى َعاَد َفُعْد.

٣- ِإْمالٌء  اختباريٌّ  (١)

(١) انظر كتاب املعلم .



٧٠

اِدس رس السَّ الدَّ

اِئَعُة (١) ُة الشَّ  اَألْخَطاُء اإلْمالِئيَّ

ـَاُح اإليضــــــ واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ 
ْطِق، َوَلِكْن  ُة ال َتْظَهُر ِفي النُّ ْمِسيَّ الُم (ال) الشَّ

َتْظَهر ِفي اْلِكَتاَبِة.
ْمُس الشَّ ْمُس اشَّ

لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال)  َكِلَمُة (َلْحٌم) أَوَّ
. ُة  َفُتْكَتُب َبالَمْنيِ ْمِسيَّ الشَّ

لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال)  َكِلَمُة (َلْحٌم) أَوَّ
. ُة  َفُتْكَتُب َبالَمْنيِ ْمِسيَّ الشَّ

لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال)  َكِلَمُة (َلْحٌم) أَوَّ ْحُم اللَّ الَّْحُم

لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال) َكِلَمُة (لنب) َأوَّ
اِنَيُة  مُ الثَّ ُة  َفُتْكَتُب َبالَمْنيِ َفَقْط، َوالالَّ ْمِسيَّ الشَّ
لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال) َكِلَمُة (لنب) َأوَّ

م  ُة  َفُتْكَتُب َبالَمْنيِ َفَقْط، َوالالَّ ْمِسيَّ الشَّ
لَُها َالٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها (ال) َكِلَمُة (لنب) َأوَّ
اِنَيُة  مُ الثَّ ُة  َفُتْكَتُب َبالَمْنيِ َفَقْط، َوالالَّ ْمِسيَّ اِنَيُة الشَّ الثَّ ُ

َدٌة. ُمَشدَّ

َنبُ اللَّ َنبُ الللَّ

اُء اْلَمْرُبوَطُة َعَلْيَها ُنْقَطَتاِن. التَّ َباَقُة اللَّ َباَقُه اللَّ

َكِلَمُة اْلِكَتاِب ِفيَها (ال) الَقَمِريَُّة، َوَدَخَلْت َكِلَمُة اْلِكَتاِب ِفيَها (ال) الَقَمِريَُّة، َوَدَخَلْت 
ُم َفُتْحَذُف َهْمَزُة (ال) َفَقْط. َعَلْيَها الالَّ

َكِلَمُة اْلِكَتاِب ِفيَها (ال) الَقَمِريَُّة، َوَدَخَلْت 
ُم َفُتْحَذُف َهْمَزُة (ال) َفَقْط. َعَلْيَها الالَّ

َكِلَمُة اْلِكَتاِب ِفيَها (ال) الَقَمِريَُّة، َوَدَخَلْت  ِلْلِكَتاِب ........... ِلِكَتاِب َفَواِئُدُه

َوَدَخَلْت   ، ُة  ْمِسيَّ الشَّ (ال)  فيها  َكِلَمُةالثوب 
ِبالِم  َوَتتَِّصُل  (ال)  َهْمَزُة  َفُتْحَذُف  ُم  الالَّ َعَلْيَها 

(ال).
ْوِب  ............ ِللثَّ ُته يَّ ْوِب َأَهمِّ ِلثَّ

ُم ِبالِم (ال) َذُف همزة (ال) َوَتتَِّصُل الالَّ ُحتْ
ِة . ْمِسيَّ الشَّ

ُم ِبالِم (ال) َذُف همزة (ال) َوَتتَِّصُل الالَّ ُحتْ
ِة . ْمِسيَّ الشَّ

ُم ِبالِم (ال) َذُف همزة (ال) َوَتتَِّصُل الالَّ ُحتْ َهاِر  ............ ِللنَّ َهاِر َصَلَواُتُه ال لنَّ

(١) يضع املعلم واملعلمة في هذا الدرس خطة مناسبة لتالميذهم وطبيعة أخطائهم مع االستعانة باجلدولني (أ) و (ب) . ينظر (كتاب املعلم) 
ملزيد من التفصيل والتوضيح . 

(أ)



٧١

ـَاُح اإليضــــــ واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ 
لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ ـْهو َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ َكِلَمُة اللَّ
الٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها الالُم ، َفُتْحـــَذُف (ال) 
لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ ـْهو َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ َكِلَمُة اللَّ
الٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها الالُم ، َفُتْحـــَذُف (ال) 
لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ ـْهو َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ َكِلَمُة اللَّ

ُة  ِبَكاِمِلَها. ْمِسيَّ الشَّ
الٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها الالُم ، َفُتْحـــَذُف (ال) 

ُة  ِبَكاِمِلَها. ْمِسيَّ الشَّ
الٌم، َوَدَخَلْت َعَلْيَها الالُم ، َفُتْحـــَذُف (ال)  ْهو  ................ ِللَّ ْهِو َضَرُرُه ِلللَّ

لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ َكِلَمُة اللَِّعب َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ
َفُتْحَذُف (ال)  الالُم ،  َعَلْيَها  َوَدَخَلْت  الٌم، 
لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ َكِلَمُة اللَِّعب َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ
َفُتْحَذُف (ال)  الالُم ،  َعَلْيَها  َوَدَخَلْت  الٌم، 
لَُها  ِة َوَأوَّ ْمِسيَّ َكِلَمُة اللَِّعب َمْبُدوَءٌة بـ (ال) الشَّ

ُة  ِبَكاِمِلَها َأْيَضًا. ْمِسيَّ الشَّ
َفُتْحَذُف (ال)  الالُم ،  َعَلْيَها  َوَدَخَلْت  الٌم، 

ُة  ِبَكاِمِلَها َأْيَضًا. ْمِسيَّ الشَّ
َفُتْحَذُف (ال)  الالُم ،  َعَلْيَها  َوَدَخَلْت  الٌم، 

للَِّعب  .............. اللَِّعب َوْقُتُه

ِة َوَسَبَقْتَها  َكِلَمُة اْلَقَلِم َمْبُدوَءٌة ِبـ (ال) الَقَمِريَّ
اْلَباُء، َفَال ُيْحَذُف َشْيٌء ِمَن اْلَكِلَمِة.

ِة َوَسَبَقْتَها  َكِلَمُة اْلَقَلِم َمْبُدوَءٌة ِبـ (ال) الَقَمِريَّ
اْلَباُء، َفَال ُيْحَذُف َشْيٌء ِمَن اْلَكِلَمِة.

ِة َوَسَبَقْتَها  َكِلَمُة اْلَقَلِم َمْبُدوَءٌة ِبـ (ال) الَقَمِريَّ ..............  ِباْلَقَلِم َكَتْبُت ِبْلَقَلِم

َفَتتَِّصُل  ِباَألِلِف،  َمٌد  ِفيِه  َلْيَس  اْلَباِء  َحْرُف 
اْلَباُء ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَِّة.

..............  ِباْلَقَلِم َكَتْبُت ِبا اْلَقَلِم

ِة  ْمِسيَّ الشَّ (ال)  بـ  ٌة  َمْبُدوَء اَجِة  رَّ الدَّ ِة َكِلَمُة  ْمِسيَّ الشَّ (ال)  بـ  ٌة  َمْبُدوَء اَجِة  رَّ الدَّ ِة َكِلَمُة  ْمِسيَّ الشَّ (ال)  بـ  ٌة  َمْبُدوَء اَجِة  رَّ الدَّ ِة َكِلَمُة  ْمِسيَّ الشَّ (ال)  بـ  ٌة  َمْبُدوَء اَجِة  رَّ الدَّ َكِلَمُة 
ِمَن  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  ِمَن َوَسَبَقْتَها  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  ِمَن َوَسَبَقْتَها  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  ِمَن َوَسَبَقْتَها  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  َوَسَبَقْتَها 

ِة. ْمِسيَّ اْلَكِلَمِة َفَتتَِّصُل اْلَباُء ِبَهْمَزِة (ال) الشَّ
ِمَن  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  َوَسَبَقْتَها 

ِة. ْمِسيَّ اْلَكِلَمِة َفَتتَِّصُل اْلَباُء ِبَهْمَزِة (ال) الشَّ
ِمَن  َشْيٌء  ُيْحَذُف  َفَال  (ِبـ)،  اْلَباُء  َوَسَبَقْتَها  اَجة رَّ ِبالدَّ

اَجِة رَّ ِبدَّ
اَجِة رَّ ِبلدَّ
اَجِة رَّ ِباالدَّ

اَجِة رَّ ِبادَّ
ِة ِمْن َغْيِر َحْذِف  ِة ِمْن َغْيِر َحْذِف اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ

َشْيٍء.
ِة ِمْن َغْيِر َحْذِف  اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ

َشْيٍء.
ِة ِمْن َغْيِر َحْذِف  اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ

َصاُن ...........  َفاْحلِ اْلَجَمُل َفْلِحَصاُن
ِة ِمْن  ْمِسيَّ ِة ِمْن اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة  (ال) الشَّ ْمِسيَّ اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة  (ال) الشَّ

َغْيِر َحْذِف َشْيٍء.
ِة ِمْن  ْمِسيَّ اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة  (ال) الشَّ

َغْيِر َحْذِف َشْيٍء.
ِة ِمْن  ْمِسيَّ اْلَفاُء َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة  (ال) الشَّ اَرُة يَّ ............ َفالسَّ اَرُة يَّ اَجُة َفسَّ رَّ الدَّ

ِة ِمْن َغْيِر  ِة ِمْن َغْيِر اْلَكاُف َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ اْلَكاُف َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ
َحْذِف َشْيٍء.

ِة ِمْن َغْيِر  اْلَكاُف َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ
َحْذِف َشْيٍء.

ِة ِمْن َغْيِر  اْلَكاُف َتتَِّصُل ِبَهْمَزِة (ال) الَقَمِريَّ ............. َكاْلَعاِلِم َلْيَس اْلَجاِهُل َكْلَعاِلِم
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ـَاُح اإليضــــــ واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ 
ِة ِمْن  ْمِسيَّ ِبَهْمَزِة (ال) الشَّ َتتَِّصُل  اْلَكاُف 

َغْيِر َحْذِف َشْيٍء.
وِر َكالنُّ ............ وِر الُم َكنُّ َلْيَس الظَّ

ِة ِمْن  ْمِسيَّ ِبَهْمَزِة (ال) الشَّ َتتَِّصُل  اْلَكاُف 
َغْيِر َحْذِف َشْيٍء. ْيِل ............ َكاللَّ ْيِل َشْعُرك أْسَوُد َكللَّ

ْيِء  ِحيَحِة َبْنيَ َأْقَساِم الشَّ رِقيِم الصَّ َعَالَمُة التَّ
ْقَطُة. ِهَي الَفاِصَلُة ال النُّ

ْيِء  ِحيَحِة َبْنيَ َأْقَساِم الشَّ رِقيِم الصَّ َعَالَمُة التَّ
ْقَطُة. ِهَي الَفاِصَلُة ال النُّ

ْيِء  ِحيَحِة َبْنيَ َأْقَساِم الشَّ رِقيِم الصَّ َعَالَمُة التَّ : ....................
ِاْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.

َأْقَساُم اْلَكِلَمِة َثَالَثٌة:
ِاْسٌم .َوِفْعٌل .َوَحْرٌف.

ِة نقطة ال نقطتان. امَّ ُتوَضُع ِفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة التَّ َراِسيُّ . ِاْنَتَهى اْلَعاُم الدِّ : َراِسيُّ ِاْنَتَهى اْلَعاُم الدِّ

َتاِن ُتوَضَعاِن َبْعَد َقاِئِل اْلَقْوِل. َأِسيَّ ْقَطَتاِن الرَّ النُّ ُم : اْجَتِهْد  َقاَل اْلُمَعلِّ
َيا َأْحَمُد .

ُم اْجَتِهْد َقاَل: اْلُمَعلِّ
َيا َأْحَمُد

ُم اْجَتِهْد َقاَل: اْلُمَعلِّ
َيا َأْحَمُد

ُم اْجَتِهْد َقاَل: اْلُمَعلِّ

َتاِن ُتوَضَعاِن َبْعَد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  َأِسيَّ ْقَطَتاِن الرَّ َتاِن ُتوَضَعاِن َبْعَد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه النُّ َأِسيَّ ْقَطَتاِن الرَّ النُّ
َم. َوَسلَّ

َتاِن ُتوَضَعاِن َبْعَد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  َأِسيَّ ْقَطَتاِن الرَّ النُّ
َم. َوَسلَّ

َتاِن ُتوَضَعاِن َبْعَد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  َأِسيَّ ْقَطَتاِن الرَّ النُّ َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ 
َم : َعَلْيِه َوَسلَّ

َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ 
َم : َعَلْيِه َوَسلَّ

َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ  قال َرُسوُل اِهللا: َصلَّى 
َم اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

قال َرُسوُل اِهللا: َصلَّى 
َم اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

قال َرُسوُل اِهللا: َصلَّى 

ِة ُتوَضُع َعَالَمُة  ِة ُتوَضُع َعَالَمُة ِفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة االْسِتْفَهاِميَّ ِفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة االْسِتْفَهاِميَّ
االْسِتْفَهاِم.

َما اْسُمك ؟ َما اْسُمك.

ِفي  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  ِفي َعَالَمُة  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  ِفي َعَالَمُة  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  ِفي َعَالَمُة  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  َعَالَمُة 
َؤاِل، ال َبْعَدَها َوال َقْبَلَها. ِنَهاَيِة السُّ

ِفي  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  َعَالَمُة 
َؤاِل، ال َبْعَدَها َوال َقْبَلَها. ِنَهاَيِة السُّ

ِفي  ُنْقَطٌة  َمَعَها  ُتوَضُع  ال  االْسِتْفَهاِم  َعَالَمُة  َكْيَف َحالَُك؟ َكْيَف َحالَُك.؟
َكْيَف َحالَُك؟.

رِقيِم  ا؛ َفَعَالَمُة التَّ ْمَلُة َلْيَسْت ُسَؤاًال اْسَتْفَهاِمّيً اْجلُ
ِحيَحِة ِفي ِنَهاَيِتَها ُنْقَطٌة ال َعَالَمُة ِاْسِتْفَهاِم. الصَّ

رِقيِم  ا؛ َفَعَالَمُة التَّ ْمَلُة َلْيَسْت ُسَؤاًال اْسَتْفَهاِمّيً اْجلُ
ِحيَحِة ِفي ِنَهاَيِتَها ُنْقَطٌة ال َعَالَمُة ِاْسِتْفَهاِم. الصَّ

رِقيِم  ا؛ َفَعَالَمُة التَّ ْمَلُة َلْيَسْت ُسَؤاًال اْسَتْفَهاِمّيً اْجلُ أْذُكـــُر اْلِجَهـــاِت
َة .  األْصِليَّ

أْذُكُر اْلِجَهاِت
َة؟  األْصِليَّ



٧٣

(ب)
َجْدَوُل َتْصِويِب اَألخطاِء الفرديَّة (١)

واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ  واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ 

(١) يسجل التلميذ والتلميذة أخطاءهما اإلمالئية من أول الفصل الدراسي . 



٧٤

واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ  واُب الصَّ اْلـَخَطــُأ 



٧٥

ابع الدرسِّ السَّ

َتْطِبَيقاٌت َعَلى َما َسَبَقْت ِدَراَسُتُه ِمْن َمَهاَراٍت

١ - َفِريُق ُكَرِة اْلَقَدِم

ـَبـاِس  َز ِفي اللِّ َهـْل َتْعلـُم َأنَّ ِلُكـلِّ َفـِريـٍق ِمـْن ِفـَرِق ُكـَرِة اْلَقـَدم َلـْوَنــُه اْلَخاصَّ اْلُمَميَّ
ـَدِة الَِّذي َيْسَتِطيُع  ِة اْلَجـيِّ َياَقِة اْلَبَدِنيَّ الَِّذي َيْرَتِديِه، وَأنَّ الالِعَب اْلَماِهَر ُهَو َصاِحُب اللِّ
ِعِبيَن َيَتَناولُوَن  ِة اْلَمْطُلوَبِة ِمْنُه ِفي اْلَمْلَعِب ِطيَلَة َزَمِن اْلـُمَباَراِة، َوَأنَّ الالَّ اْلِقَياَم ِباْلُمِهمَّ

ْوَطْيِن؟ ِذيَذ َغاِلًبا ِفي االْسِتَراَحِة َبْيَن الشَّ ْيُموِن اْلَباِرَد اللَّ َشَراَب اللَّ
ا َيأِتي: ابقَة، ُثمَّ ُأِجيُب َعمَّ َأْقَرُأ القْطعَة السَّ

١ - َكْم َعَدُد الِعِبي َفِريِق ُكَرِة اْلَقدِم؟
ُعوِديِّ ِلُكَرِة اْلَقَدِم؟ ٢ - َما َلْوُن ِشَعاِر اْلُمْنَتَخِب السُّ



٧٦

ِني َتْحَت َعَالَماِت  ، َوخطَّ ا َتْحَت اْلَكِلَماِت الَِّتي ُرِسَمْت ِبالَمْنيِ ٣ - َأَضُع َخّطً
ْرِقيِم. التَّ

٤- َأْستخرُج َما َيِلي:
َنًة ِباْلَكْسِر. أ - َكِلَمًة ُمَنوَّ

ب - اْسمًا آِخرُه َتاٌء َمْرُبوطٌة.
٥ - َكِلـَمـة (العــب) َتــدلُّ َعَلى الـَواِحـِد، َأْذُكـر ِمـَن القْطـَعــِة مــا َيـــُدلُّ َعـَلـى 

اَجلَماَعِة.

ِإْمالٌء اختباريٌّ (١)

(١) انظر كتاب املعلم .



٧٧

ُد ٢ - اْلِغَذاُء اْلَجيِّ

َضـــُروِريٌَّة  َوِهَي  ِبَبْعـــٍض،  َبْعُضـَها  َيْمَتــِزُج  األْطِعـَمــِة  ِمَن  َمْجُمـــوَعـــٌة  ُد  اْلَجيِّ اْلِغَذاُء 
ِلْلِجْسِم، َكْي َيْكُبَر َوَيْنُمَو.

ًة  َأَهِميَّ َشـِويَّاِت  َوِللنَّ ــِريَّاِت  كَّ َوِللسُّ ْحـــِم  َوِللَّ َكِبيَرًة،  ِقيَمًة  َبِن  ِللَّ َأنَّ  ا  ِعْلِمّيً َثَبَت  َوَقْد 
ا ِفي ِبَناِء اْلِجْسِم. اِزَجِة َدْوَراً َهاّمً َعِظيَمًة، َولْلَفواَِكِه َوالَخْضَراَواِت الطَّ
ِة َدْوَرَها ِفي ِبَناِء اْلِجْسِم َوَتْنِشيِط اْلَعْقِل. َياَضِة اْلَبَدِنيَّ َوَأْعَلُم َأنَّ ِللرِّ

ٍة، َأْذُكُر َثالثًا ِمْنَها. ْغِذَيِة اَألْطِعَمَة ِإَلى َأْرَبِع َمْجُموَعاٍت َأَساِسيَّ َم ُعَلَماُء التَّ ١ - َقسَّ

ِحيِح َهِذِه اْلُجْمَلَة: ْكِل الصَّ ٢ - َأْضِبُط بالشَّ

(العقل السليم في اجلسم السليم).



٧٨

اِلَية، ُثمَّ َأْكُتُبَها ِفي َمْوِضِعَها ِمَن  َم الَِّتي َدَخَلْت َعَلى اْلَكِلَماِت التَّ ٣ - َأْحِذُف الالَّ
اْلَجْدَوِل ِكَتاَبًة َصِحيحًة:

م الداخلة َعَلْيَها الَكِلَماُت َبْعَد َحْذف الالَّ الَكِلَماُت
َنبِ للَّ

ِريَّاِت كَّ ِللسُّ

ِلْلَفَواِكِه

   ِإمالٌء اختباريٌّ 



٧٩

٣ - اْلَمْخُلوُق اْلَكِريُم

ْزِق  الرِّ َأْسَباَب  َلُه  َر  َوَسخَّ طِق،  َوِبالنُّ ِباْلَعْقِل  الَحَيَواِن  َعِن  زُه  َوَميَّ اإلْنَساَن،  اهللاُ  َخَلَق 
َهاِر. ْيِل، َوَمَعاَشُه ِبالنَّ َبِة، َوَجَعَل ُسَباَتُه ِباللَّ يِّ َواْلَحَياِة الطَّ

َغاِء، َوَما َيْضَحُك َكاْلِقرِد، وَمَا َيْبِكي  ُم َكالَببَّ َوإْن َكاَن ِمَن اْلَحَيَواَناِت َما َيَتَكلَّ
ُيَحاِكي  َواْلِقْرُد  َفْهٍم،  ُدوَن  َيْسَمُع  َما  ُد  ُيَردِّ َغاُء  َفاْلَببَّ ْعَلِب،  َكالثَّ َيْحَتاُل  َوَما  ْمَساِح،  َكالتِّ
َواْحِتَياُل 

َواْلِقْرُد  َفْهٍم،  ُدوَن  َيْسَمُع  َما  ُد  ُيَردِّ َغاُء  َفاْلَببَّ ْعَلِب،  َكالثَّ َيْحَتاُل  َوَما  ْمَساِح،  َكالتِّ
َواْحِتَياُل 

َواْلِقْرُد  َفْهٍم،  ُدوَن  َيْسَمُع  َما  ُد  ُيَردِّ َغاُء  َفاْلَببَّ ْعَلِب،  َكالثَّ َيْحَتاُل  َوَما  ْمَساِح،  َكالتِّ
َماِسيِح ال َتُدلُّ َعَلى ُحْزٍن،  ِحِك َوال ُيَعبِّر َعْن َفَرٍح، َوُدُموُع التَّ اإلْنَساَن ِفي الضَّ
َواْلِقْرُد  َفْهٍم،  ُدوَن  َيْسَمُع  َما  ُد  ُيَردِّ َغاُء  َفاْلَببَّ ْعَلِب،  َكالثَّ َيْحَتاُل  َوَما  ْمَساِح،  َكالتِّ
َماِسيِح ال َتُدلُّ َعَلى ُحْزٍن،  ِحِك َوال ُيَعبِّر َعْن َفَرٍح، َوُدُموُع التَّ اإلْنَساَن ِفي الضَّ
َواْلِقْرُد  َفْهٍم،  ُدوَن  َيْسَمُع  َما  ُد  ُيَردِّ َغاُء  َفاْلَببَّ ْعَلِب،  َكالثَّ َيْحَتاُل  َوَما  ْمَساِح،  َكالتِّ

ْعَلِب َمْحُدوٌد ال َيْبُلُغ ِفْكَر اإلْنَساِن َوَتْدِبيَرُه. الثَّ
َماِسيِح ال َتُدلُّ َعَلى ُحْزٍن،  ِحِك َوال ُيَعبِّر َعْن َفَرٍح، َوُدُموُع التَّ اإلْنَساَن ِفي الضَّ

ْعَلِب َمْحُدوٌد ال َيْبُلُغ ِفْكَر اإلْنَساِن َوَتْدِبيَرُه. الثَّ
َماِسيِح ال َتُدلُّ َعَلى ُحْزٍن،  ِحِك َوال ُيَعبِّر َعْن َفَرٍح، َوُدُموُع التَّ اإلْنَساَن ِفي الضَّ

ِفي  َخِليَفَتُه  وَجَعَله  ِباْلِعَبادة،  َتَعاَلى  اهللاُ  َفُه  َكلَّ َكِريٌم،  َمْخُلوٌق  َفاإلْنَساُن  ِلَهَذا 
اَألْرِض، َفاْلَحْمُد ِهللاِ َعَلى ِنَعِمِه.

ا َيأِتي: ابقَة، ُثمَّ ُأجيُب َعمَّ َأقرُأ الِقطعَة السَّ
أ - ملاذا كلََّف اهللاُ اإلْنَساَن ِباْلِعَباَدِة ُدوَن ِسَواُه ِمَن الَحَيَواَناِت؟

ب - أذُكُر َمْوِقًفا َرْأيته أو َقَرأُتُه َعْن َمْكِر َوَدَهاِء َبْعِض الَحَيواَناِت.



٨٠

ج - من القطعة السابقة أستخرُج ما َيلِي:
١ - الَكِلَماِت الَمْبُدوَءَة بـ (ال) َوَسَبَقْتَها اْلباُء َأِو اْلَفاُء َأِو اْلَكاُف، َوَأْكُتُبَها ِفي َمْوِضِعَها 

اِلي: ِمَن اْلَجْدَوِل التَّ

ُ عالمَة َتْأنيِثه. ًرا، وآخَر ُمؤنًَّثا وأَبنيِّ ٢ - اْسًما ُمذكَّ
٣ - اْسمًا ِفيِه َمدٌّ ِباْلَواِو، وآَخَر ِفيِه َمدٌّ باْلَياء.

٤ - ِفْعًال َماِضًيا.
٥ - ِفْعًال آِخُرُه َياٌء، َوِفْعًال آِخُرُه َأِلُف.

٦ - ِاْسَم إَشارٍة، َوَأَضُعُه ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة.

إْمالٌء اختباريٌّ (١)

(١) انظر كتاب املعلم .

اْلَكِلَماُت اْلَمسُبوَقُة باْلَكاِف اْلَكِلَماُت اْلَمسُبوَقُة باْلَفاِء اْلَكِلَماُت اْلَمسُبوَقُة باْلَباِء



٨١

اِعُر ِفي الِحـْلم: ٤ - َقاَل الشَّ

ـــــــِفيــــــــــُه َفـــــــــــــَال ُتِجْبــــــُه          َفـــَخيـــــــٌر ِمْن إَجــــــاَبِتــــه الّســُكوُت ِإَذا َنَطَق السَّ
ــــــفيــــــــُه َفـَظــنَّ َأنِّــــي          َعِيــيـُت َعــِن اْلَجـــــواِب َومـَــــا َعييُت َســـــَكـتُّ َعِن السَّ
َفــــــــاَهَة َمــــــــا َبِقيـــُت ْبــــُت السَّ ـــي اْكتـــــََسْيـــــــُت ِبَثـــــــــْوِب ِحــْلٍم          َوُجنِّ َوَلكنِّ

فيُه، اْلِحْلُم؟ أ - َمَا مْعَنى الكلماِت التاليِة: السَّ
: ب - أْسَتْخرُج ِمن النَّصِّ

ْمِسّية َوأخرى فيها (ال) الَقَمِرّية. ١ - َكِلَمة ِفيَها (ال) الشَّ
٢ - َكِلَمة آِخرُها َتاٌء َمربوَطٌة.

، وأخرى آِخرُها تنويٌن بالكْسِر. مِّ ٣ -َكِلَمة آِخرُها َتْنويٌن ِبالضَّ
ُن نْوعَها. ج - (ثوب، حلم)، أدخل (ال) على الكلمتين السابقتين، وُأبيِّ
ابقة الِفْعَل، والَحرَف، واالْسَم. ُن ِفي الجملة السَّ فيه) ُأَعيِّ د - (َسَكتُّ َعِن السَّ

هـ - أَضُع خّطًا َتْحَت ُكلِّ ِكلمٍة آِخُرَها َتاٌء َمْفُتوحٌة.

إْمالٌء اختباريٌّ (١)

(١) انظر كتاب املعلم .



٨٢

َمَراِجُع ُنُصوِص اْلِكَتاِب

١ - صحيح البخاري، اإلمام البخاري، دار القلم، بيروت ١٩٨٧م.
بيروت   ، العربيِّ الكتاب  دار   ،١ ط   ، الثَّعالبيِّ منصور  ألبي  غة،  اللُّ فقه   -  ٢

١٤١٣هـ.
ُل، ط ٢،  َراِسيُّ اَألوَّ ِط، اْلفْصُل الدِّ ل اْلُمَتــَوسِّ ــفِّ األوَّ ٣ - ِكَتـــاُب اإلْمَالء للصَّ

١٤١٧هـ، وَزاَرُة اْلَمَعاِرف.
وَزاَرُة ١٤٢٠هـ،  ط   ، االبتدِائيِّ ابع  الرَّ فِّ  للصَّ والفقه  ْوِحيِد  التَّ ِكَتاُب   -٤

      اْلَمَعاِرف.
، ط ١٤٢٠هـ ،وَزاَرُة  ابع االبتدِائيِّ فِّ الرَّ ٥- ِكَتاُب اْلِقَراََءِة َواْلـَمـْحُفوَظاِت للصَّ

اْلَمَعاِرف.

والحمد هللا أوًال وآخًرا
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليًما كثيًرا.






